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1. INTRODUÇÃO 
 

O Planejamento Estratégico (PE) do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Gerontologia (PPGG) está em consonância com o PDI, o planejamento UCB 2030 e as 

orientações da CAPES. Dessa forma, esse PE articula-se com o planejamento estratégico 

da instituição, com vistas à gestão do seu desenvolvimento futuro, adequação, 

melhorias da infraestrutura e melhor formação de seus mestrandos e doutorandos, 

vinculada à produção intelectual – bibliográfica, técnica e artística.  

A metodologia que será utilizada visa auxiliar a participação dos docentes e 

discentes na reflexão e avaliação do Programa, possibilitando o autoconhecimento, o 

amadurecimento e a integração da gestão da UCB. Ressalta-se que a metodologia será 

aprimorada a cada ciclo de planejamento. O PPGG pretende alinhar suas ações às 

demandas internas e externas, criando uma linguagem comum que contribua para 

estabelecer e comunicar seus objetivos, prioridades, metas e resultados para a 

comunidade acadêmica e os agentes externos.  

Baseando-se nas orientações da Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação 

(CGPA), o PPGG seguirá as fases do PE demonstrados na Figura 1.  
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2. ATORES 
 

A Figura 2 representa os atores envolvidos na Avaliação que farão a coordenação 
do Planejamento Estratégico do Programa de Pós-graduação em Gerontologia (PPGG).  

 

✔ Patrocinador:   UBEC/UCB 
 

✔ Líder da Unidade: Coordenadora do Programa – Karla Helena Coelho 
Vilaça e Silva; 

 

✔ Equipe de Validação: Colegiado do Programa; 
 

✔ Líder de Planejamento: Eduarda Rezende Freitas; 
 

✔ Equipe de Planejamento: equipe de trabalho formada pela Comissão 
de Autoavaliação eleita para essa função, composta de professores, 
mestrandos e doutorandos do PPGG; 

 

✔ Nível Operacional: colaboradores técnicos da instituição. 
 

Figura 2 – Atores envolvidos na Comissão que desenvolverá o Planejamento 
Estratégico do PPGG 
 
 

 

 

3. FASES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

3.1. FASE INICIAL 

 
Nessa fase preparatória tem sido definido os responsáveis, os prazos, os 

recursos, as linhas de atuação e os graus de profundidade do PE. 

 
Atividades: 

✔ No levantamento de recursos necessários para o PE, propôs-se que os 
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participantes seriam os membros do colegiado do PPGG, a Comissão de 

Auto avaliação (CAA), os discentes e os egressos. O tempo de dedicação é 

de aproximadamente duas horas por semana para cada membro e a 

infraestrutura necessária para o trabalho de equipe é composta de 10 

computadores, alocados em um espaço físico distribuído nas salas de 

reunião das S211, S210 ou S009 do no Campus de Taguatinga - DF), 

disponíveis para a realização das atividades. 

✔ Foi elaborado o seguinte cronograma das atividades: 

  

Atividades 

2020 2021 

1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre 

Envio para 
aprovação da 

CGPA 
                        

Aplicação dos 
instrumentos 

de 
autoavaliação 

                        

Execução do PE                         

Aplicação dos 
instrumentos 
de avaliação 

                        

Adequação e 
reelaboração 

do PE 
                        

ORÇAMENT 

Saídas: 

✔ Foi comunicado à Unidade Administrativa sobre o Ciclo do PE do PPGG, 

seu líder e equipe de planejamento. 

 
3.2. REFLEXÃO ESTRATÉGICA 
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Os participantes do PE levantaram informações e analisaram o contexto em 

que o Programa está inserido, considerando aspectos internos e externos. Foi 

realizado um diagnóstico situacional inicial que será o ponto de partida e servirá 

como orientação para as próximas etapas do PE, onde se refletiu sobre “Como 

chegamos até aqui”, “O que fazemos”, “Por que”, “Para Quem”, “Como”, além de 

Forças, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades do PPGG. 

 
Atividades: 

✔ Identificação de Clientes: são os potenciais candidatos ao Mestrado e ao 

Doutorado em Gerontologia, os atuais pós-graduandos e os egressos, 

estudantes de graduação que possam vir a se interessar pelo programa de 

pós-graduação, bem como os professores, colaboradores e visitantes, além 

dos colaboradores e técnicos da UCB e de outras instituições. 

✔ Entrevista com Stakeholders: serão realizadas entrevistas com os 

responsáveis das diversas áreas que envolvem os clientes identificados 

acima, com o objetivo de perceber individualmente o que eles esperam, 

como estão sendo atendidos e quais são suas necessidades. Essas 

informações serão consolidadas pela Equipe de Trabalho e disseminadas 

para os envolvidos no processo do PE; 

✔ Lista de Processos: foram listados os macroprocessos e processos mais 

relevantes do PPGG que tem relação com os processos de Gerenciar Ciclos 

de Gestão Estratégica; 

✔ Alinhamento com o Planejamento Estratégico (PE) da UCB: o PE do PPGG 

está alinhado com o PE da UCB. Foram analisadas a Missão, a Visão de 

Futuro e os Valores da UCB, assim como as suas Diretrizes Estratégicas e as 

Linhas de Atuação; 

✔ Direcionadores Externos: são exigências legais e normativas, estabelecidas 

pela CAPES e demais órgãos avaliadores governamentais; 

✔ Análise SWOT: a ferramenta foi utilizada e auxiliou na contextualização do 

ambiente interno e externo ao qual o PPGG está inserido. A partir da análise 

das Forças, Fraquezas (ambiente interno), Oportunidades e Ameaças 

(ambiente externo), se coloca em marcha o desenvolvimento e a 

implementação de estratégias de Sobrevivência (Defensiva), Manutenção 

(confronto), Crescimento (ofensiva) ou Desenvolvimento (Reforço).  

✔ Aprovação: o resultado da Reflexão Estratégica será encaminhado para 

aprovação das instâncias competentes. 

Saídas: 
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✔ Lista de Clientes: candidatos ao mestrado e doutorado; atuais pós-
graduandos do PPGG; futuros pós-graduandos; egressos; docentes 
da UCB e de outras IES que são especialistas e mestres; professores 
permanentes, colaboradores e visitantes; 

✔ Colaboradores técnicos; 

✔ Relatório qualitativo consolidado das pesquisas realizadas; 

✔ Lista de Processos; 

✔ Matriz SWOT, apresentada a seguir: 

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

1. Apoio institucional para realização de pesquisas; 
2. Presença de projetos em andamento aprovados 
por agências de fomento regional e federal; 

3. Professores com diferentes formações, originários 
de distintas instituições, o que acentua o caráter 
interdisciplinar do PPGG; 

4. Capacidade de atrair e agregar mestrandos e 
doutorandos provenientes de diferentes regiões do 
país; 

5. Referência em Pós-graduação Stricto Sensu em 
Gerontologia no Centro-Oeste; 

6. Articulação com sociedades acadêmicas, 
instituições governamentais e participação ativa na 
Rede dos Programas Interdisciplinares do 
Envelhecimento (REPRINTE). 

1. Os custos das mensalidades são 
empecilhos para a existência de ampla 
concorrência entre os inscritos no PPGG e 
dificultam a possibilidade de discentes se 
dedicarem exclusivamente à pesquisa;  

2. Não sistematização de ofertas de ações 
afirmativas para entrada de pós-
graduandos no PPGG; 

3. Falta de integração entre os sistemas de 
informática da Universidade. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Aumento exponencial da população idosa no 
Brasil e dos desafios biopsicossociais advindos do 
envelhecimento; 
2. Necessidade de traçar políticas, programas, 
serviços e desenvolver tecnologias para que o 
envelhecimento seja um processo assistido e bem 
orientado; 
3. Localização geográfica que favorece a captação de 
pós-graduandos das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste do Brasil; 
4. Qualificação dos discentes e egressos que estão 
ocupando funções de coordenação e de influência em 
instituições públicas e privadas; 
5. Ampla divulgação do PPGG pelos egressos, 
favorecendo o crescimento do Programa; 
6. Necessidade da formação de recursos humanos 
para atuação em Gerontologia conjugada com a 
escassez de oferta de cursos de qualidade na área.  

1. A concorrência entre as instituições 
públicas e particulares nas proximidades 
que possam criar Programas na mesma 
área de formação; 

2. Há pouca oferta de bolsas para os 
pós-graduandos; 

3. Instabilidades político-econômicas e 
das políticas educacionais no país.  

4. Momento de desvalorização da 
pesquisa. 

 
 

 

3.3. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 
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Com base nas informações apresentadas, seguem os principais direcionamentos e 

posicionamentos em relação ao contexto atual e futuro do PPGG, bem como os 

desafios e declaração de propósitos, que consiste no detalhamento dos objetivos 

estratégicos e a forma de atuação. Considera-se esta etapa como fundamental 

para discussões de ideias, exposições de opiniões e alinhamento quanto ao futuro 

da UNIDADE OU ÁREA. 

 
Atividades: 

✓ Posicionamento Estratégico: com base na necessidade de delinear estratégias 

que reduzam as ameaças e fraquezas, e aumentem as forças e o grau de aproveitamento 

das oportunidades, alinhou-se algumas estratégias com vistas ao crescimento, 

desenvolvimento e manutenção do PPGG:  

a) Crescimento – Nessa etapa considerou-se viável as questões:  

“Quais são os caminhos necessários para crescer? De que forma otimizar as forças, 

aproveitar melhor as oportunidades e reduzir o clima de incertezas permeados pelas 

ameaças e fraquezas?”  

 

Com base nessas questões elegeram-se como estratégias cinco grupos de ações:  

i) desenvolver a auto avaliação dos processos administrativos, educacionais e internos 

do programa de forma sequencial, horizontalizada, democrática e sistemática;  

ii) levantamento de parcerias interinstitucionais com agências de fomento e empresas 

que possam vir a desenvolver patentes, produtos e serviços para idosos, de modo a 

ampliar as possibilidades de bolsas de estudo e ofertas de custeio das mensalidades aos 

pós-graduandos; iii) reforçar parcerias interinstitucionais já em andamento com 

instituições do GDF;  

iv) ampliar as colaborações com universidades interessadas na formação de recursos 

humanos na área de Gerontologia para a oferta de futuro Mestrado e Doutorado 

Interinstitucional (MINTER e DINTER); v) delinear, no âmbito da universidade 

comunitária, políticas afirmativas de acesso e com isso aumentar a visão de 

responsabilidade social, fraternidade e instituição cristã que regem a UCB. 

 

b) Desenvolvimento – Para cada grupo de ação a questão norteadora subsequente 

para a sistematização de como colocá-las em prática foi: “Como efetivá-las e 

desenvolvê-las da melhor forma possível?” 

 

No contexto da estratégia da auto avaliação foram sistematizadas quinze ações que 

podem ser implantadas no âmbito da logística interna do programa. As ações foram 

divididas segundo critério temporal e de autonomia do PPGG em efetivá-las, como:  
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Ações a curto e médio prazo – Ações cujo desenvolvimento pode ser mais facilitado 

pela autonomia e governabilidade do PPGG, de forma a ampliar as forças e diminuir 

as fraquezas do curso:  

i) adotar um sistema informatizado para monitoramento do estudante durante e após a 

formação, de forma a situar os prazos para qualificação e defesa; registrar informações 

em relação ao andamento da dissertação ou tese (temática, de que forma se situa no 

contexto interdisciplinar e linha de pesquisa), anexar os documentos do projeto 

(qualificação e projeto pós-defesa), local de atuação e a avaliação em relação ao PPG 

(disciplinas, orientadores, instituição, potencial de aplicação dos conteúdos no universo 

do trabalho e impacto pessoal);  

ii)  implantar práticas pedagógicas inovadoras pautadas no modelo de aula invertida, 

aprendizagem baseada em problemas e o desenvolvimento de habilidades e 

competências que incentivem a produção científica e o raciocínio científico;   

iii) revisão dos planos de ensino e das linhas de pesquisa do programa, de forma a 

efetuar ajustes necessários ao próximo quadriênio (2021-2024);  

iv) construir método para avaliação da qualidade das dissertações e mérito acadêmico; 

v) estimular ainda mais publicações conjuntas entre discentes e docentes do programa;  

vi) criação de seminários com o objetivo de apresentar, discutir e divulgar as 

dissertações e teses que estão em andamento no PPG; 

vii) ampliar o número de dissertações e teses com co-orientação, tendo em vista o 

caráter interdisciplinar do programa e das temáticas abordadas pelos discentes; 

viii) incentivar produções com produtos técnicos como softwares e patentes.  

Ações a médio e longo prazo – Ações que exigem empenho contínuo do PPGG, bem 

como a interlocução com outras instâncias da universidade, instituições, cursos e 

comunidade:  

ix) fomentar as parcerias com outros programas da própria instituição como os 

programas de Biotecnologia, Educação Física, Psicologia, Educação e Economia, de 

forma a construir propostas de projetos de pesquisa interdisciplinares;  

x) ampliação da participação dos egressos, potenciais empregadores e pessoal técnico-

administrativo nas atividades de planejamento e gestão do programa por meio de 

assembleias, levantamento de informações relativas a prestação dos serviços (sistema 

de informação);  

xi) fomentar maior integração entre os cursos de graduação e o PPGG;  

xii) desenvolver projetos que possam ampliar a inserção social do PPGG;  

Ações institucionais e que exigem a avaliação de questões relativas aos recursos 

humanos e estrutura:  

xiii) incentivo a qualificação, levantamento de necessidade de adequação do corpo 

administrativo em detrimento do atendimento da demanda do programa;  

xiv) diminuir a instabilidade da rede de computadores e melhorar o sinal da rede WiFi 

nas áreas da universidade;  

xv) melhorias no site institucional vinculado ao PPGG e ampliação da divulgação do 

programa aos conselhos de classe e eventuais Stakeholders interessados na qualificação 

e aperfeiçoamento dos recursos humanos. 
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i.) Com relação as parcerias interinstitucionais, serão necessários esforços do PPGG com 

setores de pesquisa da UCB para alçar parcerias externas e a celebração de contratos de 

cooperação pautados em intercâmbio financeiro e intelectual. Dessa forma, torna-se 

vital o apoio institucional para sua execução. Neste contexto, os alvos das ações serão:  

i.i) estimular o intercâmbio dos discentes e docentes com instituições estrangeiras, 

principalmente no que tange à participação dos docentes do programa em estágios de 

pós-doutoramento e eventos científicos Internacionais;  

i.ii) visita de pesquisadores estrangeiros ao programa. Para as ações i.i e i.ii serão 

solicitados recursos de fomento a FAP-DF e a agências de pesquisa nacionais e 

internacionais. Para aumentar as chances de financiamento, poderão ser desenvolvidos 

projetos em colaboração com programas de pós-graduação inter e extra-institucionais 

com nota 5 ou 6 na CAPES, como é o caso dos programas de Biotecnologia e Economia 

da UCB ou a articulação de cooperações acadêmicas com programas do REPRINTE e que 

possuem interesse em projetos conjuntos;  

i.iii) parceria com instituições públicas e particulares, como o Banco Santander, o GDF, 

o Ministério da Saúde e Ministério da Mulher & Direitos Humanos; e buscar outras 

instituições parceiras com agências de fomento e empresas que possam vir a 

desenvolver patentes, produtos e serviços para idosos, de modo a ampliar as 

possibilidades de bolsas de estudo e ofertas de custeio das mensalidades aos pós-

graduandos. 

 

ii) No que se refere ao fortalecimento de parcerias interinstitucionais e colaborações 

para MINTER ou DINTER pretende-se:  

ii.i) estreitar o vínculo com os parceiros do programa por meio de eventos e reuniões 

temáticas para construção de projetos de pesquisa;  

ii.ii) focalizar nos pontos da avaliação do Quadriênio da CAPES 2012-2016, bem como na 

avaliação que compreenderá 2017-2021.  

ii.iii) O delineamento de políticas afirmativas de acesso dependerá do grau de abertura 

institucional para sua implantação. 

c) Manutenção e sobrevivência – Com as estratégias em andamento, será possível 

acompanhar, monitorar e reavaliar as necessidades do programa e as novas 

necessidades que emergirão. O PPGG insere-se em temáticas altamente promissoras e 

em um cenário em que a formação de recursos humanos na área do envelhecimento 

torna-se emergente diante das demandas do acelerado envelhecimento populacional.  

✓ Declaração de Propósito:  

CAA – auto avaliação, elaboração de um cronograma de trabalho; articulação com o 

colegiado e com as instâncias da universidade; 

Gestores – apoiar as estratégias elencadas, especialmente as que envolvem ações 

externas e parcerias; 
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✓ Objetivos Estratégicos: consolidar-se como Programa de Pós-Graduação de 

excelência na área de Gerontologia no país, com pesquisas inovadoras e que contribuam 

para o envelhecimento ativo da população, formando pesquisadores (doutores) e 

professores (mestres) competentes para atuar na sociedade. 

 

Lista de Processos TO BE: essa lista é uma alteração da Lista de Processos. É elaborada 

na fase de Reflexão Estratégica (exclusão ou adição), de forma que represente uma 

fotografia de quais serão os principais processos executados pela UNIDADE OU ÁREA ao 

fim do período do ciclo de Planejamento Estratégico, já consideradas as mudanças 

relacionadas aos Objetivos Estratégicos. É importante ressaltar que não há mapeamento 

de fluxo nessa fase, apenas uma lista com o título dos processos. 

✓ Aprovação: o responsável pela UNIDADE OU ÁREA aprova a Declaração de 

Propósito, os Objetivos Estratégicos e a Lista de Processos TO BE. 

 

Saídas: 

✓ Declaração de Propósito; 

✓ Objetivos Estratégicos; 

✓ Lista de Processos TO BE. 

 

 

3.4. PLANO DE AÇÃO 

Módulo Opcional de Posicionamento 

Estratégico 

Essa atividade pode ser incluída no roteiro de atividade do Planejamento Estratégico, caso a Equipe de 

Planejamento entenda ser pertinente. 

✓ Visão de Futuro: É uma declaração que descreve o estado futuro desejado da sua UA em algum 
momento no futuro. A declaração de visão da UA é uma parte importante da visão geral de um 
planejamento. 

Declarar a visão de futuro auxilia na definição da direção que a UA quer seguir, sendo a base 
para a identificação dos objetivos estratégicos. A declaração de visão permite articular o sonho 
de onde a sua UA estará no futuro. É importante ter em mente uma perspectiva de longo prazo 
quando se formula a declaração de visão. 
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O que: nessa fase são definidos, priorizados e detalhados os projetos e ações que 

a UA implementará durante o ciclo do Planejamento Estratégico para que os 

Objetivos Estratégicos sejam alcançados. É importante que essas ações sejam 

condizentes com a real capacidade de execução da UNIDADE OU ÁREA. 

 
Atividades: 

✓ Definir e priorizar projetos / ações: a partir de uma lista de possíveis 

projetos e ações a serem desenvolvidos, a Equipe de Validação define e 

prioriza quais serão implementados para que os Objetivos Estratégicos 

sejam alcançados; 

Dica: sempre que possível, recomenda-se que todas as coordenações da 

UNIDADE OU ÁREA participem sugerindo projetos e ações para o plano. 

Essa participação deve ser organizada e orientada pela Equipe de 

Planejamento. 

✓ Detalhar projetos / ações: cada coordenação detalha as ações sob sua 

responsabilidade, estabelecendo: responsável, prazo, custo (quando 

houver) e meta (idem); 

Dica: a meta é necessária sempre que o resultado da ação puder ser 

quantificado. 

✓ Indicadores: os indicadores de desempenho são importantes para o 

acompanhamento das atividades e da estratégia da UNIDADE OU ÁREA. 

Nesse passo, são definidos indicadores alinhados a Processos e a Projetos / 

Ações. Os indicadores atrelados à processos objetivam acompanhar as 

rotinas operacionais, enquanto os relacionados aos projetos / ações, 

acompanhar se as inovações previstas na estratégia estão sendo 

implementadas; 

Dica: os indicadores de desempenho devem ser de fácil compreensão e de 

simples mensuração. Quanto a este último, indicadores cujo esforço de 

mensuração seja superior ao benefício gerado pelo acompanhamento do 

seu resultado, não compensam. Ex: indicador de estoque de material de 

escritório de uma UNIDADE OU ÁREA, em que seja necessário alocar um 

servidor exclusivo para a atividade; 

✓ Aprovação do Plano de Ação: o responsável pela UNIDADE OU ÁREA aprova o 
Plano de Ação; 

✓ Editoração do Planejamento Estratégico: a equipe de planejamento 

organiza o Planejamento Estratégico em um documento, contendo pelo 
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menos: Declaração de Propósito, Objetivos Estratégicos, Lista de Processos 

TO BE, Plano de Ação e indicadores; 

✓ Aprovação do Planejamento Estratégico: o superior hierárquico da 

UNIDADE OU ÁREA aprova o Planejamento Estratégico; 

✓ Publicação: após editoração e aprovação, o Planejamento Estratégico é 

divulgado para todos os interessados, sejam eles internos ou externos à 

UCB. 

Saídas: 

✓ Plano de Ação detalhado; 

✓ Planejamento Estratégico editorado e publicado. 

 
Dicas: 

✓ O Plano de Ação deverá levar em conta a real capacidade da UNIDADE OU 
ÁREA em executá-lo; 

✓ Deve ser seguido um modelo de formulário baseado na ferramenta 

5W2H para detalhamento das ações – Plano de Ação 5W2H. 
 

 

 

 

3.5. EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 
 

3.5.1 Elaboração de Indicadores para Acompanhamento 
 

O que: após a publicação, dá-se início à etapa de Execução e Avaliação do 

Planejamento Estratégico. Nessa fase, são realizadas reuniões periódicas com dois 

Módulo Opcional de Plano de Ação 

Após a aprovação do Plano de Ação, a Equipe de Planejamento, se considerar necessário, pode 

realizar o Levantamento de Recursos Necessários. Nesse esforço, a equipe levanta os recursos 

necessários para que o Plano de Ação seja executado, identificando a necessidade de: 

✓ Pessoas; 

✓ TI; 

✓ Informações; 

✓ Contratações; 

✓ Orçamento. 
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objetivos: acompanhar o Plano de Ação e avaliar o andamento e a pertinência da 

estratégia definida. 

 
Atividades: 

✓ Reuniões de Acompanhamento: sugere-se que essas reuniões sejam 

realizadas mensalmente pela UNIDADE OU ÁREA, com o objetivo de 

acompanhar a implementação dos projetos e ações definidas no plano; 

✓ Reuniões de Avaliação: periodicamente, a Equipe de Validação se reúne 

com o objetivo de avaliar a execução da estratégia, revalidando-a ou 

implementando as alterações necessárias. Esse é o momento adequado 

para avaliar se as premissas estratégicas mudaram, se os planos traçados 

estão sendo eficazes para o alcance dos objetivos estratégicos, enfim, se há 

necessidade de correções no plano traçado; 

Dica: no caso de necessidade de alteração, devem ser aprovadas pelo 

responsável da UNIDADE OU ÁREA e pelo Patrocinador (superior 

hierárquico); 

✓ Revalidação ou Correção: na Reunião de Avaliação, a Equipe de Validação 

define entre a Revalidação ou a Correção. No caso da Revalidação, afirma 

que as premissas estratégicas e o plano estão adequados, não havendo 

necessidade de alteração. Porém, quando alguma parte do Planejamento 

Estratégico necessita ajuste, os ajustes são aprovados pelo Patrocinador e 

as alterações são amplamente divulgadas entre todos os interessados. 

 
Saídas: 

✓ Atas de reunião; 

✓ Se for o caso, Planejamento Estratégico alterado. 

 
Dica: 

✓ O Planejamento Estratégico deve ser um instrumento rígido o suficiente 

para que haja um caminho a ser percorrido, porém, suficientemente 

flexível para que a UNIDADE OU ÁREA possa se adaptar às Estratégias 

emergentes. Essas são demandas não programadas que surgem ao 

longo do caminho e impactam a estratégia da UNIDADE OU ÁREA. Por 

isso a fase de Avaliação é importante, por ser o momento onde as 

correções de rumo podem ser realizadas. Veja Anexo III – Estratégias 

Emergentes e Anexo IV – PDCA. 

 



Projeto / Ação Descrição Responsável Prazo 
Custo / 

Orçamento 
Meta 

Nova precificação dos cursos de Mestrado e 
Doutorado 

Promover uma nova precificação dos cursos de Mestrado 
e Doutorado 

UCB Abril/2020   

Implementação/aperfeiçoamento do plano de 
autoavaliação do PPG 

Implantação de questionário anual de avaliação do 
programa, preenchido por discentes e docentes 

Comissão de auto 
avaliação 

Contínuo   

Desenvolvimento de um sistema de mensuração 
da qualidade das dissertações e teses defendidas 

Implantar critérios e notas para avaliar a relevância e o 
impacto do desenvolvimento das pesquisas na sociedade 

Professores do 
Programa 

Abril/2020   

Aperfeiçoamento da ferramenta de 
acompanhamento de egressos e ampliação da 

integração 

Acompanhar com mais proximidade as atividades dos 
egressos e com isso estabelecer parcerias 

interinstitucionais 

Professores do 
Programa 

Dezembro/2020   

Aumentar a integração entre os cursos de 
graduação e o PPGG 

 
UCB e Professores 

do Programa 
   

Aprimoramento dos canais de comunicação do 
programa com a sociedade e a comunidade 
científica, bem como entre os estudantes 

Explorar a marca da UCB e a visibilidade do Programa em 
propagandas efetivas e redes sociais para captar alunos e 

vencer a concorrência 
UCB Dezembro/2020   

Submissão de propostas a Editais 
Submeter propostas a editais de fomento à pesquisa, 

bolsas de estudo, participação em eventos, visitas curtas, 
Pós-Doutorado 

Professores do 
Programa 

Contínuo   

Estimular a produção intelectual em consonância 
com os critérios de qualidade estabelecidos pela 

CAPES 

Estimular a produção intelectual de acordo com os 
critérios de qualidade estabelecidos pela CAPES, 

incluindo originalidade da tese, vinculação a projeto de 
pesquisa e linha de pesquisa do Programa e orientador 

Professores do 
Programa 

Contínuo   

Ampliar os projetos com inserção social e com 
impacto econômico, tendo a participação de 

membros estrangeiros e estudantes da 
graduação 

Estimular o desenvolvimento de pesquisas que tenham 
um impacto social e econômico e que estejam vinculados 

à Instituições estrangeiras, com o intuito de promover 
maior internacionalização 

Professores do 
Programa 

Dezembro/2020   

Premiar/reconhecer os melhores trabalhos em 
cada semestre em eventos promovidos pelo 
próprio programa e por agências de fomento 

Submeter as teses e dissertações defendidas a concursos 
de premiações nacionais, regionais e locais com o intuito 

de aumentar a visibilidade do programa, bem como 
melhorar a qualidade dos trabalhos 

Professores do 
Programa 

Dezembro/2020   



 

I. PROGRAMA:  

Articulação interna do programa e caráter interdisciplinar 

● Melhorias e ações imediatas: implementação/aperfeiçoamento do plano de 

auto avaliação do PPG; implementação de um sistema computacional para 

acompanhamento de egressos e ampliação da integração entre o PPG e as instituição 

onde os egressos atuam; apoio aos discentes a participarem de eventos científicos, 

principalmente de caráter interdisciplinar e na área do envelhecimento; 

acompanhamento dos projetos buscando aplicar a interdisciplinaridade e a linha de 

pesquisa dos docentes; incentivo à produção científica entre discentes e docentes nas 

disciplinas, inclusive as produções técnicas e artísticas; implementação de práticas 

pedagógicas com o uso de tecnologias inovadoras. 

● Metas futuras: aumentar o número de bolsistas institucionais no mestrado e 

doutorado; estimular o intercâmbio dos discentes e docentes com instituições 

estrangeiras, principalmente no que tange à participação dos docentes do programa em 

estágios de pós-doutoramento e eventos científicos Internacionais; visita de 

pesquisadores estrangeiros ao programa; estimular ainda mais publicações conjuntas 

entre discentes e docentes do programa; fomentar as parcerias com outros programas 

da própria instituição e buscar outras instituições parceiras; dar seguimento à 

construção coletiva de novos instrumentos de auto avaliação; reforço à perspectiva 

interdisciplinar; aproximação com o EaD; criação de redes com temáticas afins, visando 

o aumento da qualidade científico-acadêmica e impacto social tecnológico nos cenários 

local, nacional e internacional; ampliação da participação dos egressos, potenciais 

empregadores e pessoal técnico-administrativo nas atividades de planejamento e 

gestão do programa, maior integração entre os cursos de graduação e o PPG; ampliação 

de projetos de inserção social. 

Infraestrutura como suporte às ações interdisciplinares 

● Melhorias e ações imediatas: diminuir a instabilidade da rede de computadores 

e melhorar o sinal da rede WiFi nas áreas da universidade. 

● Metas futuras: realização de pesquisa de opinião sobre a infraestrutura 

envolvendo servidores; melhorar a divulgação e a atuação do Serviço de Orientação e 

Acompanhamento Psico-Pedagógico – SOAPPe e o Serviço de Orientação Inclusiva – SOI 

na universidade. 

Gestão acadêmica e formação do quadro técnico-administrativo 

● Melhorias e ações imediatas: incentivo a qualificação, levantamento de 

necessidade de adequação do corpo administrativo em detrimento do atendimento da 

demanda do programa. 
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● Metas futuras: aprimoramento dos canais de comunicação do programa com a 

sociedade e a comunidade científica, bem como entre os estudantes. 

Perfil do corpo docente e sua adequação ao PPG 

● Metas futuras: implementação de projetos sociais com o intuito de 

proporcionar melhor inserção social da comunidade externa junto à IES e ao Programa. 

 

II. FORMAÇÃO 

Qualidade e relevância das teses e dissertações 

 

● Melhorias e ações imediatas: 1) Desenvolvimento de um sistema de mensuração da 

qualidade das dissertações e teses defendidas. 2) Aperfeiçoamento da ferramenta de 

acompanhamento de egressos. 3) Intensificar a vinculação das dissertações e teses aos 

projeto de pesquisa dos orientadores do programa. 

● Metas futuras: 1) Implantação de uma ferramenta/sistema para acompanhamento de 

egressos. 2) Criação de seminários com o objetivo de apresentar, discutir e divulgar as 

dissertações e teses que estão em andamento no PPG. 3) Ampliar o número de 

dissertações e teses com co-orientação, tendo em vista o caráter interdisciplinar do 

programa e das temáticas abordadas pelos discentes. 4) Incentivar produções com 

produtos técnicos como softwares e patentes. 

Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos 

 

● Melhorias e ações imediatas: 1) Estimular a produção intelectual de acordo com os 

critérios de qualidade estabelecidos pela CAPES, incluindo originalidade da tese, 

vinculação a projeto de pesquisa e linha de pesquisa do Programa e orientador, ter 

impacto econômico e/ou social e contar com a participação de membros estrangeiros 

ou que estejam vinculados à Instituições estrangeiras (internacionalização) e estudantes 

da graduação. 2) Incentivar a participação e apresentação de trabalhos em congressos 

e outros eventos (internos e, sobretudo, externos). 3) Premiar/reconhecer os melhores 

trabalhos de cada ano, em eventos promovidos pelo próprio programa, com o intuito 

de melhorar ou manter a qualidade dos trabalhos. 4) Estimular a continuidade de 

pesquisas entre professores e egressos. 5) Promover oficinas de formação metodológica 

e escrita científica.  

● Metas futuras: 1) Identificar e estimular a participação dos discentes em eventos de 

premiação de dissertações e teses. 2) Promover eventos com a participação de egressos. 

3) Criar um sistema de acompanhamento de egressos. 4) Criar um banco de dados com 
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a produção intelectual de discentes e egressos. 5) Tornar a produção dos discentes mais 

homogênea.  

Qualidade das atividades docentes de pesquisa, produção intelectual e de 

formação 

● Melhorias e ações imediatas: 1) Implantação de questionário anual de avaliação dos 

professores por disciplina, preenchido pelos discentes. 2) Implantação de questionário 

anual de avaliação do programa, preenchido por discentes e docentes. 3) 

Fortalecimento de parcerias com instituições internacionais, que proporcionarão, 

dentre outros benefícios, maior visibilidade das produções intelectuais do PPG. 4) 

Valorização da produção intelectual entre docentes e discentes. 

● Metas futuras: 1) Ampliar a proporcionalidade quantitativa e qualitativa da produção 

docente. 2) Ampliar a publicação conjunta de docentes e discentes em periódicos com 

melhores avaliações.  

III. IMPACTO NA SOCIEDADE 

Impacto e caráter inovador da produção intelectual 

● Melhorias e ações imediatas: proposta de projetos comuns com Programas da rede; 

buscar fortalecer a rede de Programas parceiros; Produção de pesquisas com parceiros; 

Realização de MINTER e DINTER; Criação de instrumento de avaliação da qualidade das 

teses e dissertações. 

● Metas futuras: Ampliar as parcerias com instituições nacionais e internacionais de 

renome na área da gerontologia, ampliar a produção científica do grupo e criação de 

projeto único entre os docentes mas com diferentes enfoques. 

Impacto social, econômico e cultural – internacional, nacional, regional, 

local 

● Melhorias e ações imediatas:  Internacional: sensibilização da FAP e outras agências de 

fomento; aderência aos Editais internacionais abertos e previstos; Nacional: aderência 

aos Editais internacionais abertos e previsto; Regional: aderência aos Editais 

internacionais abertos e previstos; Local: aderência aos Editais internacionais abertos e 

previstos. 

● Metas futuras:  Aumentar a quantidade de projetos fomentados por Editais, aumentar 

a quantidade de docentes e discentes em instituições nacionais e internacionais como 

pesquisadores convidados, implementar projetos que consigam bolsas tanto para 

docentes, quanto para discentes desenvolverem projetos fora da IUS.   
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Internacionalização e visibilidade do PPG 

● Melhorias e ações imediatas: Formalização de todas as ações realizadas neste âmbito; 

Usufruir das parcerias já existentes com as instituições de outros países. 

● Metas futuras: Estreitar laços (programa-programa internacional), conquistar novas 

parcerias nacionais e internacionais 

Políticas inclusivas, programas de apoio aos estudantes e ações afirmativas 

● Melhorias e ações imediatas: Busca de incentivo e de novas bolsas/financiamentos; 

Ações relacionadas ao empreendedorismo; Criação de produtos; Criação de estágio 

técnico/prático com atuação dos discentes na comunidade; Criação de programas 

sociais; Implementação da interdisciplinaridade nas ações sociais do curso; Criação de 

instrumento de acompanhamento da qualidade das teses e dissertações. 

● Metas futuras: Abertura de diálogo para criação de cotas mínima para atender a política 

de valorização identitária. 
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GLOSSÁRIO 

 

 
Patrocinador: é o superior interessado no Planejamento Estratégico, aquele 

que depreende esforços para que esse ocorra. 

 
Stakeholders: são partes interessadas, que afetam ou são afetados pelas ações 

de uma determinada organização ou unidade. Ex: superior hierárquico, 

clientes, fornecedores, parceiros, pessoas influentes, etc. 

 
SWOT: acrônimo para os termos em inglês de: Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças (Strengths, Weaknesses, Oportunities and 

Threatens), na literatura brasileira pode ser encontrada como FOFA. É uma 

ferramenta de análise de cenário que auxilia na etapa de Reflexão Estratégica. 

 

UA: Unidade ou área 
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ANEXO I – MATRIZ SWOT E MATRIZ TOWS 

A matriz SWOT é uma 

excelente ferramenta para 

auxiliar na Reflexão 

Estratégica, pois identifica os 

principais pressupostos da 

situação, oferecendo uma 

rica análise para a 

contextualização do cenário 

e fomentando a discussão 

sobre estratégia. 

As forças e fraquezas 

referem-se ao ambiente 

interno e estão relacionadas 

aos seus serviços, produtos, 

recursos, sistemas, 

conhecimento, pessoas, 

processos, tecnologia. As 

forças (strengths) são as 

capacidades que a UA possui, 

ou seja, aquilo que faz de 

melhor. As fraquezas 

(weaknesses), por outro 

lado, sintetizam as 

desvantagens da UA. 

Para um bom resultado, é mandatório que a reflexão seja muito sincera, 

principalmente quanto aos pontos fracos, refletindo a realidade situacional da UA, 

uma vez que é por meio dessas reflexões que a equipe poderá traçar ações para 

reduzir as fraquezas e alavancar ainda mais as forças internas. 

Quanto ao ambiente externo, busca-se identificar as oportunidades e ameaças que 

a UA enfrentará. As oportunidades, como o próprio nome define, são aspectos 

positivos que podem potencializar as atividades da UA, tais como o surgimento de 

uma nova tecnologia, a realização de um concurso específico para suprir cargos 

vagos na área, um novo sistema. As ameaças, por sua vez, são aspectos externos 

que podem interferir negativamente nas atividades da UA, como uma nova 

regulamentação que exige controles mais complexos, uma força política contrária, 

uma licitação não realizada ou suspensa. 

Importante: uma dificuldade que muitos enfrentam ao realizar uma análise SWOT 

é definir o que é externo e o que é interno. O interno refere-se apenas ao limite da 
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própria UA, aquilo que está sob sua gestão. Enquanto o que é definido por 

qualquer instância externa, mesmo que seja na própria UCB, é considerado um 

fator externo. 

 

 
 

SWOT Cruzada (TOWS) 

A Matriz TOWS, por sua vez, é uma variante da Matriz SWOT. Também chamada 

de SWOT cruzada, ela envolve os mesmos passos básicos e seus resultados podem 

ser bastante parecidos.  

Sua utilização é interessante porque a Análise TOWS complementa a Análise 

SWOT. Além da análise das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, a TOWS 

faz uma análise dos pontos negativos de forma a transformá-los em pontos 

positivos. 

Dessa forma, ela é utilizada para gerar alternativas estratégicas após a obtenção 

dos resultados da Análise SWOT. Isso é feito por meio do cruzamento das 

informações obtidas nos quatro quadrantes da SWOT. 

Ou seja, ela tem o papel de mostrar como as oportunidades e as ameaças externas 

podem ser ajustadas com as forças e fraquezas internas da empresa, de forma que 

seja possível traçar estratégias interessantes para a mesma. E por ter essa 

característica, a Análise TOWS não é considerada uma ferramenta de 

planejamento, mas sim de ação. Os cruzamentos que podem ser feitos com a 

Análise TOWS são: 
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Dessa forma, serão gerados 4 grupos de alternativas estratégicas. São elas: 

 

Estratégias SO (Forças e Oportunidades) 

Estratégia Ofensiva (Crescimento): consiste na junção das forças internas com as 

oportunidades externas. Seu objetivo é aumentar e aperfeiçoar as forças para que 

as oportunidades sejam bem aproveitadas, se tornando vantagens competitivas. 

 

Estratégias ST (Forças e Ameaças) 

Estratégia Confrontativa (Manutenção):  consiste na junção das forças internas 

com as ameaças externas. Nela, são desenvolvidas estratégias de confronto que 

utilizam os pontos fortes da empresa para diminuir as ameaças. 

 

Estratégias WO (Fraquezas e Oportunidades) 

Estratégia de Reforço (Desenvolvimento):  consiste na junção das fraquezas 

internas e oportunidades externas. Seu objetivo é analisar as fraquezas de forma 

a tentar superá-las para aproveitar as oportunidades. 

 

Estratégias WT (Fraquezas e Ameaças) 
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Estratégia Defensiva (Sobrevivência):  consiste na junção das fraquezas internas e 

ameaças externas. Nela, são desenvolvidas ações defensivas para proteger a 

empresa, diminuindo o impacto das ameaças. 

A análise SWOT e a SWOT cruzada (TOWS) são matrizes complementares. Se a 

análise SWOT for desenvolvida e a equipe parar por aí, ela não será nada além de 

uma listagem que não fará diferença nenhuma para a empresa. 

Portanto, o cruzamento dos dados é essencial para a construção de planos de ação 

que fortaleçam as vantagens competitivas da empresa em relação ao mercado e à 

concorrência. Dessa forma, será possível tomar decisões mais estratégicas, 

baseadas em objetivos alcançáveis. Ambas as análises permitem o 

desenvolvimento de um autoconhecimento imprescindível para o crescimento da 

organização. Além disso, elas são de simples execução e eliminam a gestão 

baseada em achismos e em intuição. 
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ANEXO II – DETALHAMENTO DE PLANO DE AÇÃO 5W2H 

 

O 5W2H é uma ferramenta de gestão que apoia a elaboração de planos de ação. Esse 

nome vem das letras iniciais dos termos em inglês: 

✓ What – o que será feito; 
✓ Why – qual é o motivo da ação; 
✓ Where – onde será realizado; 
✓ When – qual será o prazo; 
✓ Who – quem será o responsável; 

✓ How – como a atividade será realizada; 
✓ How much – quanto custará. 

 
Essa ferramenta, que orienta a detalhar as ações, permite que todos os envolvidos tenham 
conhecimento sobre o que será feito e sobre os pontos relevantes das ações do plano. 

 
O uso dos Ws e Hs é customizável e pode ser adaptado conforme a necessidade da UA. A  
CGPA recomenda o seguinte modelo: 

 

Projeto / 
Ação 

Descrição Responsável Prazo Custo / 
Orçamento 

Meta 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Observações de preenchimento: 

✓ Projeto / Ação: nome curto da ação, pelo qual é conhecida na UA; 

✓ Descrição: breve descrição da ação, detalhando o principal produto ou 
serviço resultante; 

✓ Responsável: indicar apenas uma pessoa responsável, aquele que será 
cobrado pela ação; 

✓ Prazo: definição de data futura em que a ação deve ser concluída; 

✓ Custo / Orçamento: não é obrigatório, devendo ser preenchido apenas 
quando houver contratação; 

✓ Meta: aplica-se apenas quando houver forma de apurar o resultado 
esperado. 

 

Caso seja necessário, utilize a metodologia a seguir, para priorizar as ações. 
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Metodologia para Priorização das Ações 
 
Cada um dos projetos/ação deverá ser avaliado, considerando os critérios do quadro a 
seguir: 
 
QUADRO 1 - CRITÉRIOS PARA HIERARQUIZAÇÃO DAS AÇÕES 
 

CRITÉRIOS 
ESCALA 

BAIXA (1) MÉDIA (2) ALTA (3) 

1. A relação com a estratégia do 
Programa 

   

2. Interface e interdependência com 
outras ações 

   

3. Nível de impacto positivo no 
Programa 

   

4. Amplitude dos benefícios gerados    

5. Tempo para implantação    

6. Visibilidade da ação    

 
 
A classificação indica o grau de prioridade de cada ação, atribuindo um valor quantitativo 
à sua importância para o alcance dos objetivos e metas desejadas. Sendo assim, o 
somatório das notas atribuídas aos critérios define àquelas ações preferenciais a serem 
implantadas. 
 
Para tanto, tem-se: 
Prioridade I: notas entre 16 e 18 
Prioridade II: notas entre 13 e 15 
Prioridade III: notas entre 6 e 12 
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ANEXO III – ESTRATÉGIAS EMERGENTES 

 

✓ Estratégia Pretendida: é o planejamento inicial, ações desejadas para que um 
objetivo seja alcançado; 

✓ Estratégia Deliberada: são as estratégias que foram planejadas e aprovadas; 

✓ Estratégia Não-realizada: são aquelas que estavam previstas, mas não foram 
implementadas, seja por falta de recursos, prioridade ou porque não faziam 
mais sentido no contexto; 

✓ Estratégia Emergente (setas azuis): são estratégias que surgem no meio do 
caminho, algumas vezes de forma prevista, outras ao acaso, mas fazem sentido 
para o resultado final; 

✓ Estratégia Realizada: são as estratégias que foram efetivamente 
implementadas, uma mistura de Estratégias Deliberadas e Estratégias 
Emergentes. 

 
 

✓ Fonte: 

MINTZBERG, Henry. Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico, p. 35. 1ª Edição. 2004. 

Bookman – Porto Alegre. 

  



 
 

29 
 

ANEXO VI – PDCA 

O Ciclo PDCA é uma metodologia 
usada para a melhoria contínua de 
processos e solução de problemas. Ele 
é um método interativo, um tipo de 
processo que a cada repetição chega-
se a um resultado diferente. Esses 
resultados, por sua vez, serão 
utilizados nas vezes seguintes de forma 
acumulativa. 
 
PDCA quer dizer, em 
inglês, PLAN – DO – CHECK – ACT, ou 
também PLAN – DO – CHECK – 
ADJUST, que significam “Planejar – 
Fazer – Verificar – Agir”, ou “Planejar – 
Fazer – Verificar – Ajustar”. 
 
O processo é constituído por atividades 
que devem ser planejadas e praticadas continuamente com o intuito de melhorar o 
resultado. 
 

✓ PLAN (PLANEJAR) 
No primeiro passo para a aplicação do PDCA, será elaborado o planejamento.  

✓ DO (FAZER) 
Com o planejamento pronto e detalhado, haverá um alinhamento dos envolvidos, 
seu acompanhamento deve ser constante e próximo, para que não ocorram 
desvios do que foi planejado. 

✓ CHECK (VERIFICAR) 
O terceiro passo do PDCA é a análise ou a verificação dos resultados alcançados e 
dos dados coletados. Deve ocorrer após a execução, quando são feitas as 
avaliações estatísticas dos dados e a checagem de todos os itens. O principal 
objetivo desta fase é detectar eventuais erros ou falhas. 

✓ ACT ou ADJUST (AGIR, CORRIGIR) 
Nesta etapa, são tomadas as ações preventivas e/ou corretivas com base no que 
foi verificado. Após realizada a investigação das causas destas falhas ou desvios 
no processo e após agir para solucioná-las, reinicia-se o ciclo. 

O PDCA será retomado sempre para que as práticas e os processos se aprimorem 

continuamente. 


