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1. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROGRAMA 

 
Programa: Pós-Graduação Stricto Sensu de Psicologia - PPGP 

Curso(s): Mestrado e Doutorado 

Endereço de Oferta: Campus I 

Regime de matrícula: Semestral 

Modalidade: Acadêmico 

Nota: 5 

 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento apresenta o Planejamento Estratégico do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu de Psicologia – PPGP 2021-2024. Este planejamento já estava em 

discussão no âmbito do colegiado do Programa, todavia a sua consolidação foi fortemente 

impulsionada por demanda da Capes que, como parte da reestruturação da Pós-Graduação no 

país, passou a exigir dos programas de pós-graduação, em todas as áreas de conhecimento, a 

elaboração de seu Planejamento Estratégico (PE).   

O PE do PPGP representa um esforço coletivo do seu colegiado, orientado por 

importantes documentos institucionais (Projeto Pedagógico Institucional – PPI; Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI; Planejamento Estratégico Institucional - PEI) e 

amparado pela Diretoria de Planejamento e Pós-Graduação e Diretoria de Avaliação da UCB. 

Estas diretorias fomentaram a discussão do Planejamento Estratégico e da Autoavaliação dos 

programas de pós-graduação e os instrumentalizaram no uso de importantes ferramentas de 

diagnóstico (Matriz SWOT) e de planejamento estratégico (5W2H).  

Este processo de construção do PE ocorreu em três etapas principais. Inicialmente, foi 

definida a identidade do PPPGP, sua missão, visão e valores. Posteriormente, o foco recaiu no 

diagnóstico do PPGP com o uso da matriz SWOT. Por fim, o diagnóstico forneceu subsídios 

para o estabelecimento de objetivos e ações estratégicos, formulados com o uso da ferramenta 

5W2H.  

Deste modo, após realização do Seminário de Meio Termo da Capes, em 2019, o 

colegiado decidiu por concluir este documento. Mesmo que se tratasse de um momento em que 

as dimensões que deveriam ser enfatizadas pelos programas ainda estavam sendo definidas 

pela Capes, a partir das novas diretrizes para a pós-graduação, essa decisão baseou-se na 

orientação explicitada no relatório do referido seminário sobre a importância da construção 

desse instrumento, ainda no presente quadriênio, como indutor de sua implementação no 

próximo quadriênio avaliativo. Ainda, o relatório apontou que o PEs dos programas deveriam 

ser avaliados, neste momento, por: (1) Iniciativas de planejamento do desenvolvimento do 

programa; (2) Medidas para qualificação e internacionalização do programa; e (3) Iniciativas 

para aperfeiçoar a formação dos alunos. 

 Este planejamento, portanto, foi finalizado com o compromisso de sua revisão e 

reformulação, ainda em 2021, assim que os critérios e indicadores do novo sistema de avaliação 

multidimensional da Capes tiverem sido claramente definidos. Com o avanço das discussões 

sobre a avaliação multidimensional, a ser implementada pela Capes no quadriênio 2021-2024, 

novas diretrizes serão acolhidas no momento da revisão do documento. Este processo de 



reformulação se beneficiará, também, do resultado da avaliação quadrienal (2017-2020) pela 

Capes e feedback desta ao PPGP, que complementará o diagnóstico já realizado na segunda 

etapa de construção do PE. 

   

3. CONTEXTUALIZAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA  
 
O Programa Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Católica de Brasília, em 

seus níveis de mestrado e doutorado, destaca-se na Região Centro Oeste do país por suas 

características de natureza acadêmica, agregada a uma vocação de inserção social no ensino, 

na pesquisa e em suas produções, na busca de respostas aos inúmeros desafios colocados pela 

existência psicossocial contemporânea. O título de sua área de concentração – Saúde, Cultura 

e Desenvolvimento Humano - mostra o seu compromisso com uma perspectiva proativa e 

focada na potência da vida pulsando nas mais diferentes situações, mesmo naquelas que 

envolvem sofrimento, geralmente relacionado a fatores de exclusão, vulnerabilidades, pobreza 

de recursos materiais e violências diversas. 

Esta vocação é atendida por meio do engajamento em pesquisas voltadas para temáticas 

ou situações que nem sempre são novas, mas persistem e se agravam com a falta de respostas 

criativas, capazes de potenciar a saúde humana e suas relações na cultura, em consonância com 

o desenvolvimento autônomo de seus indivíduos, num movimento de cooperação recíproca, 

legítima e respeitosa. Dentre essas situações, encontram-se especialmente aquelas que estão a 

exigir uma escuta qualificada e socialmente inserida, seja por caracterizar uma situação 

humana de exclusão social e extrema vulnerabilidade (como por exemplo nos casos da 

drogadição, a marginalidade, os aprisionamentos, a migração, a hospitalização geral e 

psiquiátrica, a dificuldade de aprendizagem, a relações de trabalho e a saúde na 

contemporaneidade, a violência de gênero e de raça, a pobreza e a exploração sexual infantil), 

seja por terem sido tomadas como temas inabordáveis pela ciência  no contexto da 

racionalidade ocidental hegemônica (como são por exemplo os temas relacionados à 

religiosidade e à espiritualidade humana,).  

Deste modo, as pesquisas desenvolvidas no programa buscam contemplar, em seus 

escopos, projetos, embasamentos epistemológicos e metodologias, situações diversas onde as 

pessoas e suas vivências legítimas são alvos de exclusão, marginalização e vulnerabilidade 

social (econômica, política e/ou ideológica). Este modo de as contemplar é feito por meio de 

diferentes instrumentos de pesquisa, quantitativa e/ou qualitativa, e focando-se não apenas nos 

problemas em si, mas sobretudo nos recursos potenciais para sua superação, valorizando-se 

respostas que possam ser dadas a partir de uma perspectiva proativa e transformadora da 

cultura, legitimando seus atores e os saberes tradicionais que os acompanham. 

O alcance destes propósitos se concretiza por meio de diferentes olhares, teorias e 

campos da psicologia (psicossociologia, psicologia positiva, fenomenologia, psicanálise, 

abordagem sistêmica, análise do comportamento, psicologia social, psicologia política, 

psicologia do esporte, psicologia da religião),  cujo ponto comum é o olhar crítico para o 

contexto em que se desenvolvem os processos estudados, como também a manutenção do foco 

na proatividade, na potência e pulsação da vida humana, de onde emergirão as soluções para 

os problemas enfrentados. Esta diversidade, permeada por um fio condutor comum, se realiza 



por meio de suas três linhas de pesquisa, e seus respectivos núcleos temáticos, conforme 

elencados a seguir: 

 

a) Saúde Mental e Ações Terapêuticas: 

 

Estuda os processos de saúde e de adoecimento no curso do desenvolvimento humano. 

Investiga os processos patológicos e de saúde, de avaliação diagnóstica e de 

intervençõesêuticas. Interessa-se ainda por temas específicos como: religiosidade, morte, 

sexualidade e processos de subjetivação. Esta linha contém três eixos temáticos: 

Eixo temático 1 - Psicopatologia, Psicoterapia e Psicodiagnóstico: Investiga a 

psicopatologia, o psicodiagnóstico e a intervenção psicológica em contextos específicos, como: 

clínica psicanalítica, fenomenológica e sistêmica; situações de violência, contexto de migração; 

hábitos alimentares. 

Eixo temático 2 - Religião, saúde mental e cultura: Investiga fenômenos relacionados à 

linguagem e à religião e suas relações com a saúde mental nas perspectivas psicanalítica e 

fenomenológica e suas relações com a filosofia da linguagem. 

Eixo temático 3 - Ações Terapêuticas em Serviços de Saúde: Estuda temas relacionados 

às ações terapêuticas em serviços de saúde pública e comunitária e respectivas concepções de 

saúde subjacentes, com foco nas alternativas metodológicas inovadoras e criativas, e que 

qualifiquem a escuta em situações de vulnerabilidade e exclusão, incluindo-se os indígenas e 

os imigrantes, e que empreguem métodos que valorizam os potenciais da própria cultura, dentre 

elas o esporte e outras manifestações culturais. 

 

b) Cultura Contemporânea e Relações Humanas:  

 

Investiga a cultura contemporânea, nas dimensões próprias das relações humanas no 

mundo social e a produção de subjetividades, tanto do ponto de vista das linguagens, 

tecnologias e valores hegemônicos, sejam científicos, ideológicos, econômicos e/ou religiosos 

e suas repercussões psicológicas, como do ponto de vista das resistências e linhas de fuga. São 

três os seus eixos temáticos: 

Eixo Temático 1 - Alteridade, poder e violência: contempla os aspectos teórico-práticos 

das relações de poder, alteridade e violências. Engloba relações entre gerações, raças/etnias, 

cosmologias/visões de mundo, e entre pessoas que se enquadram nas normas hegemônicas e 

pessoas ditas "diferentes". Investiga, ainda, as questões relativas ao diálogo entre formações 

culturais hegemônicas e resistências locais/transversais relacionadas às lutas pela conquista de 

direitos e políticas públicas. 

Eixo Temático 2 – Cultura e Trabalho: Estuda as transformações no mundo do trabalho 

e as relações entre trabalho, bem-estar e saúde. Analisa também as relações entre trabalho, 

mediação do sofrimento e adoecimento, bem como a mobilização subjetiva nos diversos 

contextos de trabalho. Engloba, ainda, as organizações e seus processos sociais: relações 

interpessoais, grupos, religiosidades, clima, liderança, cultura e poder nas organizações. 

Eixo temático 3 – História e processos de subjetivação: estuda o processo histórico de 

construção de regimes de verdade na psicologia jurídica, assim como no campo de estudos do 

crime e da violência, com especial recorte na psicologia jurídica brasileira e políticas públicas 



de justiça criminal no Brasil. Integra discussões sobre a história da psicologia, criminologia e 

estudos da violência, em articulação com as ciências humanas, considerando a necessidade da 

interprofissionalidade para a compreensão de temas complexos, a exemplo daqueles afetos ao 

estudo da violência, das religiosidades e do papel do esporte na saúde mental. 

 

c) Desenvolvimento Humano em Sistemas Familiares e Educacionais 

 

Investiga o desenvolvimento humano em diversos contextos sociais, a família enquanto 

sistema, e os processos sociais e psicológicos em contexto educacional.. Destacam-se os 

processos relacionais, socioculturais e de aprendizagem na família e na escola que promovem 

o desenvolvimento humano. Num escopo social mais amplo, estudam-se as políticas de direitos 

humanos que asseguram o direito à diversidade e à inclusão. Esta linha de pesquisa está 

organizada em três eixos temáticos. 

Eixo temático 1 - Dinâmicas e configurações familiares em múltiplos contextos: busca 

compreender as conexões intrafamiliares em diversos contextos, particularmente naqueles de 

diversidades e propor o desenvolvimento de metodologias de trabalho com casais e famílias na 

perspectiva de prevenção e tratamento. 

Eixo temático 2 - Processos psicoeducacionais e sociais em contextos educacionais: 

estuda o desenvolvimento humano em contexto educacional, tais como, os processos de ensino 

e aprendizagem, a formação de educadores e as interações sociais, nos níveis micro e 

macrocontextuais, incluindo-se a prática esportiva e seu potencial educativo e socializador.  

Eixo temático 3 - Desenvolvimento Humano, Diversidade e Inclusão: investiga 

questões referentes à cultura, especificamente diversidade, inclusão e direitos humanos e suas 

repercussões no indivíduo.  

 

4. IDENTIDADE ESTRATÉGICA DA UCB E DO PPGP 

  

 A identidade da UCB, traduzida em sua Missão, Visão e Valores, está descrita em 

diferentes documentos institucionais, dentre eles o PDI. Este documento, juntamente com o 

Projeto Pedagógico do Programa (PPP); seu conjunto histórico de pesquisas, teses e 

dissertações e seu posicionamento regional e nacional, guiaram a formulação de sua Missão, 

Visão e Valores, em consonância com a identidade da UCB. 

 

4.1. Missão 

 

Missão da UCB: Atuar solidária e efetivamente para o desenvolvimento integral da pessoa 

humana e da sociedade, por meio da geração e comunhão do saber, de forma comprometida 

com a qualidade e os valores éticos e cristãos, na busca da verdade. 

 

Missão do PPGP: Produzir conhecimentos e formar pesquisadores e docentes em 

Psicologia de modo socialmente compromissado e guiado por princípios éticos na proteção e 

promoção dos direitos humanos.  

 

 



4.2.Visão 

 

Visão da UCB: Ser uma instituição de referência no ensino, na pesquisa e na extensão em 

psicologia alinhada e compromissada com o desenvolvimento sustentável e a justiça social. 

 

Visão do PPGP: Atuação acadêmica de excelência no ensino de pós-graduação e na 

produção de conhecimentos em Psicologia relacionados à cultura contemporânea, ao 

desenvolvimento humano e à promoção da saúde. 

 

4.3.Valores 

 

Valores da UCB: A vida defendida em todas as suas manifestações; a ética na orientação 

cristã e na ação educativa que conduz à formação integral; o alinhamento no comprometimento 

com a missão Institucional; o empreendedorismo na gestão proativa e a inovação na fonte de 

excelência e longevidade.  

Valores do PPGP: Ética, respeito, acolhimento e solidariedade; Compromisso social, 

qualidade, inovação e criatividade; Cooperação, transparência e sustentabilidade na produção 

acadêmica. 

 

IDENTIDADE DO PPGP 

 
 

5. ANÁLISE AMBIENTAL 

 

A análise de variáveis ambientais que interagem e afetam o PPGP foi realizada com 

o uso da ferramenta Matriz SWOT (Strengths/Forças, Weaknesses/Fraquezas, 

Opportunities/Oportunidades, Threats/Ameaças). Essas variáveis foram descritas em termos 

de ambiente interno, representado por suas Forças (Strengths) e Fraquezas (Weaknesses) e em 

 

 

Missão 

 

Produzir conhecimentos e formar pesquisadores e docentes em 
Psicologia de modo socialmente compromissado e guiado por princípios 
éticos na proteção e promoção dos direitos humanos. 

 

Visão 

 

Atuação acadêmica de excelência no ensino de pós-graduação e na 
produção de conhecimentos em Psicologia relacionados à cultura 
contemporânea, ao desenvolvimento humano e à promoção da saúde. 

 

Valores 

 

Ética, respeito, acolhimento e solidariedade;  

Compromisso social, qualidade, inovação e criatividade; 

Cooperação, transparência e sustentabilidade na produção acadêmica. 



termos de ambiente externo, sintetizado em Oportunidades (Opportunities) e Ameaças 

(Threats). As Forças e Oportunidades são compreendidas como fatores positivos e as 

Fraquezas e Ameaças como fatores negativos. 

 

FATORES INTERNOS 

FORÇAS FRAQUEZAS 

(Fatores Positivos) (Fatores Negativos) 

● Nota 5 

● Compromisso social 

● Estrutura física da UCB 

● Qualificação do corpo docente 

● Política de incentivo aos egressos da 

graduação e do mestrado 

● Bolsas de pós-doc (Capacitação) 

● Infraestrutura para disciplinas online e 

decorrente treinamento de professores 

● Experiência em Minter 

● Experiência em Procad 

● Experiência na organização de eventos 

nacionais e internacionais 

● Sobrecarga de tarefas por carga horária 

● Pouca divulgação do Programa e sua Nota 5 

● Comunicação Interna incipiente 

● Internacionalização ainda incipiente 

● Falta de incentivo financeiro à 

participação/promoção de eventos e à 

publicação 

● Excesso de demandas 

● Excesso de horas na graduação 

● Baixa produção de alguns professores, 

especialmente em periódicos 

● Baixa produção discente 

● Reduzida estrutura física do Programa 

● Perda das bolsas de doutorado sanduíche no 

exterior 

● Baixo número de alunos especiais 

 

FATORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

(Fatores Positivos) (Fatores Negativos) 

● Nota 5 

● Perspectivas de parcerias nacionais e 

internacionais (Minter, Dinter, agências de 

pesquisa e universidades estrangeiras) 

● Editais externos internacionais 

● Única universidade privada do DF 

● Editais de fomento regionais e nacionais 

● UCB entre as 5 melhores universidades do 

país, pela Reportagem publicada na Folha de 

São Paulo, (data?) 

● Parcerias em risco 

● Corte de bolsas CNPq/CAPES 

● Corte de editais 

● Preço dos Cursos de Mestrado e Doutorado 

● Pandemia e seus reflexos na vida acadêmica 

● Crise econômica e política no país 

● Desmonte de políticas para a educação 

superior e corte de investimentos públicos em 

pesquisa 

● Maior complexidade no novo Sistema de 

Avaliação da CAPES 

 

 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

A análise ambiental, os objetivos estratégicos institucionais (melhorar os indicadores 

de qualidade acadêmica; fortalecer a marca UCB; estimular o empreendedorismo e inovação; 

garantir a sustentabilidade econômica e financeira) e as cinco dimensões apontadas no 

Documento de Avaliação Multidimensional da Capes (Capes, 2019) – ensino e aprendizagem; 

produção de conhecimento; impacto e relevância para a sociedade; inovação; 

internacionalização e inserção social – orientaram o estabelecimento dos 25 objetivos 



estratégicos do PPGP. Estes foram organizados a partir de seis grandes eixos e estão listados a 

seguir. 

 

IDENTIDADE DO PPGP 

Consolidar a identidade do programa e de suas linhas de pesquisa 

PESQUISA E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 

Alinhar os projetos desenvolvidos pelos discentes aos laboratórios e projetos de pesquisa do 

PPGP 

Consolidar os eixos temáticos no âmbito de cada linha de pesquisa 

Induzir a consolidação das linhas de pesquisa 

Aumentar a quantidade e qualidade da produção acadêmica docente e discente 

INTERNACIONALIZACÃO 

Aumentar a produção científica internacional 

Ampliar a produção técnica e serviços técnicos internacionais 

Fomentar as interações acadêmico-científicas internacionais 

Ampliar, fortalecer e incrementar parcerias com instituições nacionais e internacionais 

Ampliar, fortalecer e incrementar a mobilidade interinstitucional entre professores, 

pesquisadores e discentes com áreas afins  

INSERÇÃO SOCIAL E REGIONALIZAÇÃO 

Ampliar, fortalecer e incrementar parcerias com instituições nacionais 

Implementar projetos voltados para atendimento a demandas da sociedade  

FORMAÇÃO DISCENTE 

Fomentar a produção acadêmica do aluno 

Promover o desenvolvimento de habilidades e competências docentes nos alunos 

Ampliar e consolidar a experiência internacional discente 

Fortalecer a participação em eventos científicos nacionais e internacionais 

Fortalecer a participação em grupos de pesquisa do PPGP 

INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

Ampliar a prestação de serviços e geração de produtos e processos inovadores amparado por 

resultados de pesquisas 

Formalizar parcerias com organizações públicas e privadas cuja atuação tenha proximidade 

com os eixos temáticos do Programa. 

Promover a transferência de conhecimento para diferentes setores da sociedade 

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA 

Ampliar a captação e acessibilidade de alunos alinhados com a missão do programa  

Melhorar a infraestrutura específica do PPGP 

Consolidação da infra-estrutura dos laboratórios 

 

  

  

  

  

  



7. PLANO DE AÇÃO 

 

A partir dos objetivos descritos foi feito o plano de ação do PPGP para o quadriênio 2021-2024, com o uso da ferramenta 5W2H (What/O 

quê, When/Quando, Who/Quem, Why/Por quê, Where/Onde, How/Como, How much/Quanto custa). Os quadros apresentados a seguir mostram o 

desmembramento dos objetivos estratégicos em termos de ações envolvidas, resultados esperados, justificativas, prazos, responsabilidades e custo. 

 

EIXO OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

JUSTIFICATIVA PRAZO RESPONSABILIDADE ONDE CUSTO 

 
WHAT HOW WHY WHEN WHO WHERE HOW MUCH  

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 D
O

 P
P

G
P

 

Consolidar a 

identidade do 

programa e suas 

linhas de pesquisa 

Revisar o website do 

Programa e  perfis em 

redes sociais, 

disponibilizando 

informações em língua 

portuguesa e inglesa 

sobre as linhas de 

pesquisa, laboratórios, 

seus escopos e projetos 

relacionados, assim 

como as produções 

bibliográficas e técnicas 

do PPGP.  

Facilitar busca de 

informações para o 

reconhecimento do PPGP 

pela comunidade 

acadêmcia em nível 

regional, nacional e 

internacional; captar 

alunos com interesses 

convergentes com a área  

de concentração e linhas de 

pesquisa do Programa. 

Até Dez/2022 Coordenação do PPGP e 

Diretoria de 

Comunicação da UCB 

Sede da UCB - 

Campus I 

A ação é 

executada por 

serviços de 

comunicação e 

de suporte 

técnico de 

Tecnologia da 

Informação já 

contrados pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. 

 

Contratar doutoras/es 

para o quadro de 

professores permanentes 

com perfil consoante aos 

valores balizadores da 

identidade do PPGP. 

Manter a coerência e 

identidade do Programa e a 

continuidade das linhas de 

pesquisa. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, o 

Programa 

precisará 

renovar cerca de 

20% do seu 

corpo docente 

em razão de 

aposentadoria de 

professoras 

sêniores. 

Pró-Reitoria Acadêmica 

e Comissão de Processo 

Seletivo Docente do 

PPGP 

Sede da UCB - 

Campus I 

A ação é 

executada por 

profissionais 

alocados em 

setor de gestão 

de pessoas  já 

contrado pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. 

 



Selecionar e matricular 

discentes que 

demonstrem 

compromisso com os 

valores balizadores da 

identidade do PPGP e 

incentivar a pesquisa 

com temáticas coerentes 

com tais valores. 

Manter a coerência e 

identidade do Programa e a 

continuidade das linhas de 

pesquisa. 

Semestralmente, 

durante todo o 

quadriênio 

2021-2024. 

Comissão de Processo 

Seletivo Discente do 

PPGP 

Sede da UCB - 

Campus I 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP já 

remuneradas 

pela UCB com 

hora/aula de 

gestão 

acadêmica e não 

demanda custo 

adicional. 

 

Desenvolver e participar 

de projetos de pesquisa e 

de extensão em 

consonância com os 

propósitos e valores do 

PPGP. 

Manter a coerência e 

identidade do Programa e a 

continuidade das linhas de 

pesquisa. 

Em média, o 

tempo de 

desenvolvimento 

de projetos de 

pesquisa e de 

extensão no 

PPGP é de 02 

(dois) anos, com 

possibilidade de 

renovação. A 

atividade será 

executada 

durante todo o 

quadriênio. 

Docentes do PPGP A coordenação de 

projetos e ações é 

executada na sede 

da UCB - 

Campus I. As 

atividades de 

intervenção ou 

pesquisa podem 

ocorrer em outros 

espaços, a 

depender do 

enquadre dos 

projetos. 

Os projetos de 

pesquisa 

desenvolvidos 

no PPGP, com 

financiamento 

externo, têm 

sido orçados em 

duas faixas de 

valores. Projetos 

de pesquisa de 

docentes jovens 

doutores são 

custeados em 

R$30.000,00 e 

de pesquisadores 

sêniores em 

média em R$ 

60.000,00 por 

agência externa 

com 

contrapartida da 

UCB de pelo 

menos 10% do 

valor financiado. 

 



Ministrar e organizar 

palestras e debates em 

diversos canais de 

comunicação online. 

Divulgar experiência 

acadêmica do PPGP, 

possibilitando referenciá-la 

em âmbito regional, 

nacional e internacional. 

A ação será 

executada 

semestralmente, 

durante todo o 

quadriênio 

2021-2024. 

Docentes do PPGP Durante o início 

do quadriênio 

2021-2024 a ação 

será executada 

por 

videoconferência. 

Quando for 

seguro 

desenvolver 

atividades 

presenciais, a 

ação pode ser 

executada em 

auditórios e salas 

de 

videoconferência 

da UCB no 

Campus I.  

As 

comunicações 

organizadas pelo 

PPGP por meio 

de 

videoconferência 

são 

implementadas e 

gravadas com 

uso de assinatura 

do Microsoft 

Office já 

contratada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. 

 

Estabelecer links no 

website do PPGP e perfis 

de redes sociais com 

blogs, redes sociais e 

páginas web criadas por 

docentes, discentes e 

egressos. 

Divulgar, por meio dos 

canais de comunicação do 

Programa, os trabalhos 

realizados pelas/os 

docentes de forma 

individual ou em redes de 

pesquisa, possibilitando 

referenciá-las em âmbito 

regional, nacional e 

internacional.  

Até Dez/2022 

inserir links já 

existentes. 

Posteriormente, 

durante o 

quadriênio 

2021-2024, 

revisar e inserir 

novos links 

semestralmente. 

Coordenação do PPGP e 

Diretoria de 

Comunicação da UCB 

Sede da UCB - 

Campus I 

A ação é 

executada por 

serviço de 

comunicação e 

de suporte 

técnico de 

Tecnologia da 

Informação já 

contrado pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. 
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Alinhar os projetos 

desenvolvidos 

pelos discentes aos 

laboratórios e 

projetos de 

pesquisa do PPGP 

Produzir teses e 

dissertações em 

consonância com os 

laboratórios e projetos 

desenvolvidos no âmbito 

do PPGP. 

Manter a coerência e 

identidade do Programa e a 

continuidade das linhas de 

pesquisa. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024. 

Discentes do PPGP e 

orientadoras. 

A coordenação de 

projetos e ações é 

executada na sede 

da UCB - 

Campus I. As 

atividades de 

intervenção ou 

pesquisa podem 

ocorrer em outros 

espaços, a 

depender do 

enquadre dos 

projetos. 

O financiamento 

de projetos de 

tese e 

dissertação é 

custeado pelo 

próprio discente, 

salvo ocasiões 

em que a/o 

discente executa 

seu projeto de 

trabalho de 

conclusão de 

curso no escopo 

de projeto de 

pesquisa do 

PPGP. Projetos 

de pesquisa de 

docentes jovens 

doutores são 

custeados em 

R$30.000,00 e 

de pesquisadores 

sêniores em 

média em R$ 

60.000,00 por 

agência externa 

com 

contrapartida da 

UCB de pelo 

menos 10% do 

valor financiado. 

 



Consolidar os eixos 

temáticos no 

âmbito de cada 

linha de pesquisa 

Aplicar novas 

submissões de projetos 

de pesquisa a editais e 

formar novas parcerias 

para desenvolvimento de 

projetos de pesquisa 

alinhados aos eixos 

temáticos de cada linha 

de pesquisa do PPGP.  

Consolidar temas de 

referência do Programa. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, nos 

períodos de 

submissão de 

projetos de 

pesquisa 

definidos em 

Edital. 

Docentes do Programa A coordenação de 

projetos e ações é 

executada na sede 

da UCB - 

Campus I. As 

atividades de 

intervenção ou 

pesquisa podem 

ocorrer em outros 

espaços, a 

depender do 

enquadre dos 

projetos. 

Projetos de 

pesquisa de 

docentes jovens 

doutores são 

custeados em 

R$30.000,00 e 

de pesquisadores 

sêniores em 

média em R$ 

60.000,00 por 

agência externa 

com 

contrapartida da 

UCB de pelo 

menos 10% do 

valor financiado. 

 

Refazer/revisar os Plano 

de Ensino de cada 

disciplina para que 

integrem atividades 

curriculares alinhadas aos 

valores do Programa,  

favorecendo a 

constituição de eixos 

temáticos de referência. 

Consolidar temas de 

referência do Programa. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, 

semestralmente. 

Docentes e discentes do 

Programa 

Sede da UCB - 

Campus I. 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP já 

remuneradas 

pela UCB com o 

pagamento de 

hora/aula de 

docência e não 

demanda custo 

adicional. 

 

Induzir a 

consolidação das 

linhas de pesquisa 

Estabelecer remuneração 

de 08 (oito) horas/aula 

semanais para a 

produção acadêmica do 

professor do Programa, 

sem concorrência com as 

horas de pesquisa, 

orientação e sala de aula. 

Manter produção constante 

nas linhas de pesquisa, 

eixos temáticos e 

laboratórios do Programa. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, 

semestralmente. 

Pró-Reitoria Acadêmica Sede da UCB - 

Campus I. 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP, devendo 

haver realocação 

de carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. 

 



Divulgar e incentivar a 

participação de docentes 

e discentes em grupos de 

pesquisa em redes 

nacionais e 

internacionais. 

Aumentar a produtividade 

coautoral interna e 

externamente ao Programa 

nas diferentes linhas de 

pesquisa. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, 

semestralmente. 

Docentes e discentes do 

Programa 

Sede da UCB - 

Campus I. 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP já 

remuneradas 

pela UCB com o 

pagamento de 

hora/aula de 

docência e não 

demanda custo 

adicional. 

 

Redistribuir de modo 

equilibrado, 

quantitativamente e 

qualitativamente, 

projetos, professores e 

discentes nas três linhas 

de pesquisa. 

Manter produção constante 

nas linhas de pesquisa do 

Programa. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, 

semestralmente. 

Coordenação do PPGP e 

Comissão de Processo 

Seletivo Discente 

Sede da UCB - 

Campus I. 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP já 

remuneradas 

pela UCB 

mediante 

pagamento de 

hora/aula de 

gestão 

acadêmica e não 

demanda custo 

adicional. 

 

Aumentar a 

quantidade e 

qualidade da 

produção 

acadêmica docente 

e discente 

Divulgar chamadas 

especiais e dossiês 

organizados por 

periódicos cujos escopos 

estão relacionados aos 

eixos temáticos do 

Programa. 

Manter publicação 

constante de produção 

bibliográfica nos eixos 

temáticos do Programa. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, 

semestralmente. 

Coordenação do PPGP Sede da UCB - 

Campus I. 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP já 

remuneradas 

pela UCB 

mediante 

pagamento de 

hora/aula de 

gestão 

acadêmica e não 

demanda custo 

adicional. 

 



Realizar oficinas de 

redação acadêmica 

focada na preparação de 

manuscritos para serem 

submetidos a periódicos 

nacionais e 

internacionais de alto e 

médio impacto, segundo 

a Plataforma 

Qualis/CAPES. 

Manter produção constante 

nas linhas de pesquisa do 

Programa. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, 

semestralmente. 

Docentes e discentes do 

Programa 

Durante o início 

do quadriênio 

2021-2024 a ação 

será executada 

por 

videoconferência. 

Quando for 

seguro 

desenvolver 

atividades 

presenciais, a 

ação pode ser 

executada em 

auditórios, 

laboratórios e 

salas de aula da 

UCB no Campus 

I.  

A ação 

executada por 

docentes do 

PPGP, requer 

realocação de 

carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. Os 

discentes não 

serão 

remunerados. O 

engajamento 

destes na 

atividade será 

incentivado pela 

designação de 

horas-aulas em 

atividades 

complementares 

em currículo 

acadêmico. 

 

Realizar oficinas de 

redação acadêmica 

focada na adequação de 

trabalhos de conclusão 

de curso para produção 

de livros (produto único) 

e capítulo de livro 

(coletânea). 

Manter produção constante 

nas linhas de pesquisa do 

Programa. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, 

semestralmente. 

Docentes e discentes do 

Programa 

Durante o início 

do quadriênio 

2021-2024 a ação 

será executada 

por 

videoconferência. 

Quando for 

seguro 

desenvolver 

atividades 

presenciais, a 

ação pode ser 

executada em 

auditórios, 

A ação 

executada por 

docentes do 

PPGP, requer 

realocação de 

carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. Os 

discentes não 

serão 

 



laboratórios e 

salas de aula da 

UCB no Campus 

I.  

remunerados. O 

engajamento 

destes na 

atividade será 

incentivado pela 

designação de 

horas-aulas em 

atividades 

complementares 

em currículo 

acadêmico. 

Realizar oficinas de 

editoração focada na 

organização de 

coletânea. 

Manter produção constante 

nas linhas de pesquisa do 

Programa. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, 

semestralmente. 

Docentes e discentes do 

Programa 

Durante o início 

do quadriênio 

2021-2024 a ação 

será executada 

por 

videoconferência. 

Quando for 

seguro 

desenvolver 

atividades 

presenciais, a 

ação pode ser 

executada em 

auditórios, 

laboratórios e 

salas de aula da 

UCB no Campus 

I.  

A ação 

executada por 

docentes do 

PPGP, requer 

realocação de 

carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. Os 

discentes não 

serão 

remunerados. O 

engajamento 

destes na 

atividade será 

incentivado pela 

designação de 

horas-aulas em 

atividades 

complementares 

em currículo 

acadêmico. 

 



Revisar e padronizar os 

modelos de trabalhos de 

conclusão de curso, 

assim como critérios de 

avaliação e documentos 

dela resultantes. 

Aprimorar a qualidade das 

dissertações e tese. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, 

semestralmente. 

Comissão de docentes do 

PPGP 

Durante o início 

do quadriênio 

2021-2024 a ação 

será executada 

em Home Office. 

Quando for 

seguro 

desenvolver 

atividades 

presenciais, a 

ação pode ser 

executada em 

auditórios, 

laboratórios e 

salas de aula da 

UCB no Campus 

I.  

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP, devendo 

haver realocação 

de carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. 

 

 Realizar oficina de 

qualificação de projeto. 

Fomentar a qualidade das 

dissertações e tese e 

promover o diálogo 

acadêmico. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, 

semestralmente. 

Comissão de docentes e 

discentes do PPGP 

Durante o início 

do quadriênio 

2021-2024 a ação 

será executada 

em por 

videoconferência. 

Quando for 

seguro 

desenvolver 

atividades 

presenciais, a 

ação pode ser 

executada em 

auditórios, 

laboratórios e 

salas de aula da 

UCB no Campus 

I.  

A ação 

executada por 

docentes do 

PPGP, requer 

realocação de 

carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. Os 

discentes não 

serão 

remunerados. O 

engajamento 

destes na 

atividade será 

incentivado pela 

designação de 

horas-aulas em 

atividades 

 



complementares 

em currículo 

acadêmico. 

        
 

 

  



EIXO OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

JUSTIFICATIVA PRAZO RESPONSABILIDADE ONDE CUSTO  

 
WHAT HOW WHY WHEN WHO WHERE HOW MUCH  

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
IZ

A
C

Ã
O

 

Aumentar a 

produção científica 

internacional 

Submeter no mínimo 01 

(um) artigo, livro e/ou 

capítulo de livro de 

coletânea em língua 

estrangeira a cada dois 

anos, por professor. 

Manter produção constante 

internacional nas linhas de 

pesquisa do Programa. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, a 

cada dois anos. 

Docentes do Programa, 

preferencialmente com 

discentes em coautoria. 

Em revistas 

internacionais de 

alto e médio 

impacto, segundo 

a Plataforma 

Qualis/CAPES  

Tarifa de 

submissão: US$ 

300 por 

publicação 

(Subtotal: US$ 

12.000,00 – 

24.000,00); 

Custo de 

Tradução: R$ 

1.000,00 por 

artigo (Subtotal: 

R$ 20.000,00); 

Total: 44.000,00 

 

Submeter no mínimo 01 

(uma) proposta de 

trabalho (mesa redonda, 

conferência, pôster) em 

evento internacional  a 

cada dois anos, por 

professor. 

Manter produção constante 

internacional nas linhas de 

pesquisa do Programa. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, a 

cada dois anos. 

Discentes do Programa Eventos 

internacionais no 

país ou exterior. 

Para evento no 

exterior - Tarifa 

de inscrição + 

recursos de 

transporte e 

hospedagem: R$ 

8.000,00 por 

aluno. Total: R$ 

24.000,00 

 

Ampliar a 

produção técnica e 

serviços técnicos 

internacionais 

Publicar em revistas 

técnicas, participar em 

comitê editorial de 

revistas, ser parecerista 

de revistas e editoração, 

participar em comissões 

científicas (membro, 

eventos, etc.), traduções 

(1 por ano). 

Manter produção constante 

internacional nas linhas de 

pesquisa do Programa. 

Divulgar produções 

qualificadas e de excelência 

do Programa. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, uma 

vez por ano. 

Docentes e discentes do 

Programa 

Universidades, 

órgãos e revistas 

estrangeiras.  

Tarifa de 

tradução: 

R$2.000 por 

trabalho. Total: 

R$8.000   



Fomentar as 

interações 

acadêmico-

científicas 

internacionais 

Hospedar 02 (dois) 

eventos científicos 

internacionais da área, 

um por quadriênio – 

Conferência 

Internacional da 

Associação Internacional 

de Psicologia da Religião 

e III Colóquio 

internacional sobre a 

Teoria dos Campos 

Conceituais 

Manter produção constante 

internacional nas linhas de 

pesquisa do Programa. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, a 

cada dois anos. 

Docentes do Programa Sede da UCB - 

Campus I 

R$ 120.000,00 

cada. Total: R$ 

240.000,00 

 

Participar em bancas, co-

orientação e participação 

em sociedades científicas 

Ampliar e consolidar a 

troca de experiências com 

instituições e pesquisadores 

de outros países. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, uma 

vez por ano. 

Docentes e discentes do 

Programa 

EUA / Reino 

Unido / 

Alemanha / 

Portugal / 

Espanha / França 

/ América do 

Sul/Canadá 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. 

 

Desenvolver de projetos 

interinstitucionais em 

parcerias com 

Universidades 

Estrangeiras 

Ampliar e consolidar a 

troca de experiências com 

instituições e pesquisadores 

de outros países. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, a 

cada dois anos. 

Docentes do Programa EUA / Reino 

Unido / 

Alemanha / 

Portugal / 

Espanha / França 

/ América do 

Sul/Canadá 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP, devendo 

haver realocação 

de carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. 

 

Ampliar, fortalecer 

e incrementar 

parcerias com 

instituições 

nacionais e 

internacionais 

Analisar parcerias já 

formalizadas quanto à 

efetivação e ampliação 

de ações de intercâmbio 

(acadêmico e de 

pesquisa). 

Ampliar e consolidar a 

troca de experiências com 

instituições e pesquisadores 

de outros países. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, a 

cada dois anos. 

Coordenação e Docentes 

do Programa 

Sede da UCB - 

Campus I 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP, devendo 

haver realocação 

de carga horária 

 



dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. 

Formalizar parcerias 

internacionais já 

existentes. 

Institucionalizar e dar 

perenidade às parcerias 

internacionais. 

Quadriênio 

2020-2024 

Coordenação do PPGP e 

Pró-Reitoria Acadêmica 

Sede da UCB - 

Campus I 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP já 

remuneradas 

pela UCB 

mediante 

pagamento de 

hora/aula de 

gestão 

acadêmica e não 

demanda custo 

adicional. 

 

Ampliar, fortalecer 

e incrementar a 

mobilidade 

interinstitucional 

entre professores, 

pesquisadores e 

discentes com 

áreas afins 

Inserir nos planos de 

ensino a previsão de  

atividades curriculares 

em língua estrangeira. 

Estimular mestrandos e 

doutorandos no 

desenvolvimento de 

competências linguísticas 

em outros idiomas.  

Quadriênio 

2020-2024, 

semestralmente 

Coordenação e Docentes 

do PPGP 

Durante o início 

do quadriênio 

2021-2024 a ação 

será executada 

em por 

videoconferência. 

Quando for 

seguro 

desenvolver 

atividades 

presenciais, a 

ação pode ser 

executada em 

auditórios, 

laboratórios e 

salas de aula da 

UCB no Campus 

I.  

A ação 

executada por 

docentes do 

PPGP, requer 

realocação de 

carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. Os 

discentes não 

serão 

remunerados. O 

engajamento 

destes na 

atividade será 

incentivado pela 

designação de 

 



horas-aulas em 

atividades 

complementares 

em currículo 

acadêmico. 

Participar de editais para 

financiamento de 

doutorado-sanduíche; 

pós doutorado; visita 

técnica; professor 

visitante. Receber 

professor visitante por 

meio de convênios 

diversos e apoio de 

agências e programas 

internacionais (e.g., 

Fulbright; UK 

Academias; DAAD; 

John Templeton 

Foundation; Newton 

Fund) 

Instituir e formalizar 

programas de intercâmbios 

interinstitucionais, 

buscando recursos de 

diversas fontes, internas e 

externas.  

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, a 

cada dois anos. 

Discentes do Programa EUA / Reino 

Unido / 

Alemanha / 

Portugal / 

Espanha / França 

/ América do 

Sul/Canadá 

As bolsas de 

doutorado-

sanduíche e pós-

doutorado são 

custeadas por 

agência externa 

com 

contrapartida da 

UCB de pelo 

menos 10% do 

valor financiado. 

No caso de 

professor 

visitante, a 

agência externa 

financia a 

remuneração, 

cabendo à UCB 

o custeio de 

hospedagem e 

alimentação.  
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Ampliar, fortalecer 

e incrementar 

parcerias com 

instituições 

nacionais 

Submeter-se a editais e 

promover programas de 

intercâmbios com outras 

instituições nacionais e 

internacionais (PCI,  

PROACAD). 

Atuar como agente 

multiplicador da formação 

em pesquisa e formação 

docente nas áreas de sua 

competência.  

Quadriênio 

2020-2024, a 

cada dois anos. 

Reitoria, Coordenação e 

Corpo Docente do PPG e 

instituições parceiras 

IES do Centro-

Oeste, Norte ou 

Nordestes no país 

A ser definido 

entre as Pró-

Reitorias 

financeiras das 

IES parceiras  

 

Desenvolver de projetos 

interinstitucionais em 

parcerias com 

Universidades no Brasil 

Ampliar e consolidar a 

troca de experiências com 

instituições e pesquisadores 

de outras Universidades no 

país. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, a 

cada dois anos. 

Docentes do Programa A coordenação de 

projetos e ações é 

executada na sede 

da UCB - 

Campus I. As 

atividades de 

intervenção ou 

pesquisa podem 

ocorrer em outros 

espaços, a 

depender do 

enquadre dos 

projetos. 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP, devendo 

haver realocação 

de carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. 

 

Formalizar parcerias já 

existentes. 

Ampliar e consolidar a 

troca de experiências com 

instituições e pesquisadores 

de outras Universidades no 

país. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, a 

cada dois anos. 

Coordenação do PPGP e 

Pró-Reitoria Acadêmica 

Sede da UCB - 

Campus I. 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP, devendo 

haver realocação 

de carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. 

 



Implementar 

projetos voltados 

para atendimento a 

demandas da 

sociedade 

Elaborar e propor 

projetos a editais de 

pesquisa/extensão 

voltados para as referidas 

demandas em parceria 

com instituições de 

diferentes naturezas  

(ONGs, de Saúde, 

Justiça). 

Concretizar cooperação 

com outros programas 

favorecendo a 

implementação de projetos 

voltados à formação de 

recursos humanos e à 

produção de pesquisa 

qualificada em suas áreas 

de competência. Ampliar 

oportunidades de bolsas de 

mestrado e doutorado no 

Programa e nas instituições 

parceiras 

Quadriênio 

2020-2024, a 

cada dois anos. 

Docentes e discentes do 

Programa e profissionais 

de nstituições parceiras 

A coordenação de 

projetos e ações é 

executada na sede 

da UCB - 

Campus I. As 

atividades de 

intervenção ou 

pesquisa devem 

ser executadas 

preferencialmente 

no Distrito 

Federal e RIDE. 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP, devendo 

haver realocação 

de carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. 

 

Promover eventos 

voltados para as 

demandas da 

comunidade local e 

regional 

Compartilhamentos de 

saberes e expertises com a 

comunidade local e 

regional  

Quadriênio 

2020-2024, a 

cada dois anos. 

Corpo docente e discente Comunidades do 

DF, Entorno, 

Centro-Oeste, 

Norte e Nordeste. 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP, devendo 

haver realocação 

de carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. 
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Fomentar a 

produção 

acadêmica do 

aluno 

Modificar o regulamento 

do Programa de forma 

aumentar a qualificação 

do periódico para 

submissão obrigatória de 

pelo menos um artigo 

(mestrado e doutorado) e 

publicação de um artigo 

(doutorado) para revistas 

nacionais e 

internacionais nos 

extratos superiores (A e 

B) do QualisCapes. 

Qualificar a produção 

discente. 

Até dezembro de 

2022. 

Discentes, egressos em 

co-autoria com docentes 

Publicar em 

revistas nacionais 

e internacionais 

nos extratos 

superiores (A e 

B) da Capes 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP, devendo 

haver realocação 

de carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. 

 

Promover o 

desenvolvimento 

de habilidades e 

competências 

docentes nos 

alunos 

Manter oferta semestral 

para realização do 

estágio em docência.. 

Formar professores 

qualificados para a atuação 

na educação superior de 

forma convergente com 

objetivos do PPGP. 

Quadriênio 

2020-2024, 

semestralmente. 

Estudantes do mestrado e 

doutorado sob supervisão 

de professores do 

Programa ou do curso de 

graduação em Psicologia 

Curso de 

graduação em 

psicologia, sede 

da UCB, campus 

I. 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP, devendo 

haver realocação 

de carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. Os 

discentes não 

são remunerados 

finaceiramente, 

mas recebem 

horas de 

atividades 

complementares. 

 



Manter a oferta semestral 

de co-orientação de 

alunos de Iniciação 

Científica. 

Formar professores 

qualificados para a atuação 

na educação superior de 

forma convergente com 

objetivos do PPGP. 

Quadriênio 

2020-2024, 

semestralmente. 

Estudantes do mestrado e 

doutorado sob supervisão 

de professores do 

Programa ou do curso de 

graduação em Psicologia 

Curso de 

graduação em 

psicologia, sede 

da UCB, campus 

I. 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP, devendo 

haver realocação 

de carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. Os 

discentes não 

são remunerados 

finaceiramente, 

mas recebem 

horas de 

atividades 

complementares. 

 

Realizar eventos 

semestrais de 

qualificação de projeto 

entre pares (mestrado e 

doutorado) 

Fomentar a qualidade das 

dissertações e tese e 

promover as habilidades de 

produção acadêmicas 

avaliação por pares e 

construção de devolutivas 

qualificadas. 

Durante o 

quadriênio 

2021-2024, 

semestralmente. 

Comissão de docentes e 

discentes do PPGP 

Durante o início 

do quadriênio 

2021-2024 a ação 

será executada 

em por 

videoconferência. 

Quando for 

seguro 

desenvolver 

atividades 

presenciais, a 

ação pode ser 

executada em 

auditórios, 

laboratórios e 

salas de aula da 

UCB no Campus 

I.  

A ação 

executada por 

docentes do 

PPGP, requer 

realocação de 

carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. Os 

discentes não 

serão 

remunerados. O 

engajamento 

destes na 

atividade será 

incentivado pela 

designação de 

 



horas-aulas em 

atividades 

complementares 

em currículo 

acadêmico. 

Ofertar cursos e 

workshops para uso de 

novas tecnologias de 

ensino (e.g., Goolgle 

Classroom; Microsoft 

Teams; Plataforma 

Moodle) 

Formar professores 

qualificados para a atuação 

na educação superior de 

forma convergente com 

objetivos do PPGP. 

Quadriênio 

2020-2024, 

anualmente. 

Estudantes do mestrado e 

doutorado sob supervisão 

de professores do 

Programa ou do curso de 

graduação em Psicologia 

Durante o início 

do quadriênio 

2021-2024 a ação 

será executada 

em por 

videoconferência. 

Quando for 

seguro 

desenvolver 

atividades 

presenciais, a 

ação pode ser 

executada em 

auditórios, 

laboratórios e 

salas de aula da 

UCB no Campus 

I.  

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP, devendo 

haver realocação 

de carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. Os 

discentes não 

são remunerados 

finaceiramente, 

mas recebem 

horas de 

atividades 

complementares. 

 

Rever os componentes 

curriculares para integrar 

disciplinas de formação 

docente como disciplina 

optativa. 

Formar professores 

qualificados para a atuação 

na educação superior de 

forma convergente com 

objetivos do PPGP. 

Até dezembro de 

2022. 

Coordenação do PPGP, 

Pró-Reitoria Acadêmica, 

Comissão de Avaliação 

do PPGP 

Sede da UCB, 

campus I 

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP, devendo 

haver realocação 

de carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

 



UCB e não 

demanda custo 

adicional. 

Ampliar e 

consolidar a 

experiência 

internacional 

discente 

Submeter projeto a edital 

de visita técnica em 

órgãos de fomento; 

Candidatura para 

realização de visita 

técnica e doutorado 

sanduíche em 

instituições conveniadas 

à UCB.  

Ampliação e consolidação 

da internacionalização do 

Programa. Qualificação da 

formação discente com 

experiência internacional. 

Quadriênio 

2020-2024, 

anualmente. 

Coordenação do 

Programa + Responsável 

pela internacionalização 

EUA / Reino 

Unido / 

Alemanha / 

Portugal / 

Espanha / França 

/ América do 

Sul/Canadá 

O financiamento 

de visitas 

técnicas é 

custeado por 

agência externa 

com 

contrapartida da 

UCB de pelo 

menos 10% do 

valor financiado. 

 

Ofertar cursos, palestras 

e workshops em inglês, 

francês e espanhol dentro 

do quadro de disciplinas 

do Programa e sob a 

forma de atividades 

complementares. 

Promoção da competência 

e habilidade para 

produções internacionais, 

bem como para parcerias e  

intercâmbios com 

instituições estrangeiras. 

Quadriênio 

2020-2024, 

anualmente. 

Coordenação, docentes e 

discentes do PPGP 

Campi da UCB e 

instituições 

parceiras 

Como atividade 

complementar, a 

remuneração 

para professor 

ministrar aula 

magna, palestra 

e workshop 

obedece ao 

regime RPA, 

cujos valores são 

definidos em 

Portaria UCB. 

Os discentes não 

são remunerados 

financeiramente, 

mas recebem 

horas 

complementares. 

 



Fortalecer a 

participação em 

eventos científicos 

nacionais e 

internacionais 

Fomentar a submissão de 

propostas de trabalho 

(mesa redonda, 

conferência, pôster) 

Contribuir com a formação 

do aluno e visibilidade à 

produção acadêmico-

científica; consciência de 

pertencer a uma 

comunidade global. 

Quadriênio 

2020-2024, 

anualmente. 

Corpo docente e discente Eventos 

acadêmicos 

nacionais e 

internacionais 

Tarifa de 

submissão: R$ 

8.000,00 por 

aluno. Total: R$ 

24.000,00 

 

Fortalecer a 

participação em 

grupos de pesquisa 

do PPGP 

Induzir a vinculação e 

participação do discente 

em grupos de pesquisa e 

laboratórios; cursar 

disciplinas de Pesquisa; 

Vincular projetos de 

dissertações e teses a 

projetos dos docentes. 

Fortalecer a produção 

interna, bem como a 

densidade e consistência 

das linhas 

Quadriênio 

2020-2024, 

anualmente. 

Corpo docente e discente Campi da UCB e 

instituições 

parceiras 

Sem custo 

adicional.  
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Ampliar a 

prestação de 

serviços e geração 

de produtos e 

processos 

inovadores 

amparado por 

resultados de 

pesquisas 

Propor e ofertar 

programas de 

consultorias em campos 

inovadores e 

relacionados às 

competências, linhas de 

pesquisa e eixos 

temáticos do programa. 

Tornando públicas as 

inovações do 

conhecimento pelo 

Programa, estabelecendo 

uma rede de 

comunicação constante 

com instituições e 

receptores de 

consultorias em áreas de 

competência do 

Programa. 

Produção e transferência 

de conhecimentos novos, 

oriundos de pesquisas, 

discussões, reflexões 

Quadriênio 

2020-2024, a 

cada dois anos. 

Professores-

pesquisadores do PPGP 

Âmbito nacional A ação 

executada por 

docentes do 

PPGP, requer 

realocação de 

carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. 

 

Propor parceria com 

organizações públicas e 

privadas no 

desenvolvimento de 

projetos de STARTUPS 

em áreas relacionadas às 

competências do 

programa. 

Promover propostas 

inovadoras 

Quadriênio 

2020-2024, a 

cada dois anos. 

Professores-

pesquisadores do PPGP 

Âmbito nacional A ação 

executada por 

docentes do 

PPGP, requer 

realocação de 

carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. 

 



Engajar o corpo discente 

nos grupos de pesquisa 

que propõem inovações e 

desenvolver de teses e 

dissertações que 

contribuam para a 

geração de produtos, 

serviços e processos 

inovadores. 

Envolver o corpo discente 

na inovação do 

conhecimento e fortalecer 

a interação PPGP-

Sociedade 

Quadriênio 

2020-2024 

Coordenação do PPGP, 

corpo docente e discente 

Âmbito nacional A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP, devendo 

haver realocação 

de carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. Os 

discentes não 

são remunerados 

finaceiramente, 

mas recebem 

horas de 

atividades 

complementares 

ou créditos de 

atividades 

curriculares. 

 

Formalizar 

parcerias com 

organizações 

públicas e privadas 

cuja atuação tenha 

proximidade com 

os eixos temáticos 

do Programa. 

Desenvolver as 

pesquisas em parcerias 

com organizações 

públicas e privadas, 

envolvendo setores 

ligados aos eixos 

temáticos do programa e 

às competências 

específicas de seu corpo 

docente. 

Desenvolver tecnologias 

sociais nos eixos temáticos 

do Programa. 

Quadriênio 

2020-2024, a 

cada dois anos. 

Professores-

pesquisadores do PPGP 

Âmbito nacional A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP, devendo 

haver realocação 

de carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. Os 

discentes não 

são remunerados 

finaceiramente, 

mas recebem 

horas de 

 



atividades 

complementares 

ou créditos de 

atividades 

curriculares. 

Promover a 

transferência de 

conhecimento para 

diferentes setores 

da sociedade 

Realizar de eventos, 

cursos de extensão e 

treinamento em parceria 

com organizações, de 

modo a possibilitar a 

transferência de 

conhecimento em seus 

respectivos campos de 

atuação. 

Para produzir trocas com 

as organizações, com fins 

de captar suas 

necessidades e auxiliar na 

resolução de problemas. 

Quadriênio 

2020-2024, a 

cada dois anos. 

Professores-

pesquisadores do PPGP 

Durante o início 

do quadriênio 

2021-2024 a ação 

será executada 

em por 

videoconferência. 

Quando for 

seguro 

desenvolver 

atividades 

presenciais, a 

ação pode ser 

executada em 

auditórios, 

laboratórios e 

salas de aula da 

UCB no Campus 

I.  

A ação é 

executada por 

docentes do 

PPGP, devendo 

haver realocação 

de carga horária 

dentre a 

remuneração já 

efeituada pela 

UCB e não 

demanda custo 

adicional. Os 

discentes não 

são remunerados 

finaceiramente, 

mas recebem 

horas de 

atividades 

complementares 

ou créditos de 

atividades 

curriculares. 
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Ampliar a captação 

e acessibilidade de 

alunos alinhados 

com a missão do 

programa  

Reestruturação da página 

do programa de acordo 

com os critérios da 

CAPES; Designação de 

responsável para 

alimentação contínua da 

rede social do programa; 

Incluir o programa no 

Guia Científico de 

Brasília da FAPDF; 

Hospedar eventos 

científicos relevantes da 

área; Criar mala direta de 

alunos de graduação em 

Psicologia e Psicólogos. 

A captação de maior 

número de candidatos 

favorece a seleção de 

candidatos mais alinhados 

ao PPGP com impacto 

qualitativo na produção.  

Quadriênio 

2021-2024 

UBEC, Pró-Reitoria 

Acadêmica, Gerência de 

Comunicação. 

Âmbito nacional A ser orçado 

pela UBEC 

 

Divulgar de forma 

irrestrita e antecipada em 

todo o país processos 

seletivos e características 

do PPGP. 

Disponibilização de 

bolsas e política de 

desconto. Redução do 

valor de disciplinas para 

alunos especiais a preços 

compatíveis com o 

mercado. 

Garantir a sustentabilidade 

financeira do Programa. 

Quadriênio 

2021-2024, 

semestralmente. 

UBEC, Pró-Reitoria 

Acadêmica, Gerência de 

Comunicação. 

Âmbito nacional A ser orçado 

pela UBEC 

 

Implantar políticas de 

ações afirmativas 

voltadas para a 

população não-branca 

(especialmente negros e 

indígenas). 

Garantir o compromisso 

social definido na missão 

do Programa. 

Quadriênio 

2021-2024, 

semestralmente. 

UBEC, Pró-Reitoria 

Acadêmica, Coordenação 

do PPGP. 

Âmbito nacional A ser orçado 

pela UBEC 

 



Ofertar bolsas, descontos 

para alunos especiais e 

para alunos oriundos dos 

cursos de graduação da 

UCB. Criar programas 

especiais para grupos 

específicos.  

Abrir oportunidades a uma 

grande parte da população 

brasileira que, apesar do 

talento e capacidade de 

criação, não tem recursos 

suficientes para se manter 

no Programa. 

Quadriênio 

2020-2024, 

semestralmente. 

UBEC; Reitoria; 

Coordenação do 

Programa 

Brasil A ser orçado 

pela UBEC 

 

Melhorar a 

infraestrutura 

específica do PPGP 

Reestruturação dos 

espaços do Programa e 

aquisição de material de 

consumo, capital, custeio 

e novos investimentos 

Melhoria das condições de 

trabalho, atendimento dos 

alunos e desenvolvimento 

de projetos 

Até o término do 

quadriênio 

2021-2024. 

UBEC, UCB, Prefeitura Sede da UCB - 

Campus I 

A ser orçado 

pela UBEC 
 

Consolidação da 

infra-estrutura dos 

laboratórios 

Participar de Editais de 

pesquisa e desenvolver 

parcerias para captar 

recursos para equipagem 

e/ou manutenção dos 

bens de capital dos 

laboratórios do PPGP. 

Oportunizar o 

desenvolvimento de teses e 

dissertações vinculadas aos 

laboratórios do PPGP. 

Quadriênio 

2021-2024, a 

cada dois anos. 

Docentes do PPGP, Pró-

Reitoria Acadêmica 

A coordenação de 

laboratórios 

executada na sede 

da UCB - 

Campus I. 

Os Editais de 

pesquisa de 

docentes jovens 

doutores são 

custeados em até 

R$30.000,00 e 

de pesquisadores 

sêniores em 

média em R$ 

60.000,00 por 

agência externa 

com 

contrapartida da 

UCB de pelo 

menos 10% do 

valor financiado. 

Destes valores, 

30% é destinado 

a despesas de 

capital. 

 

 



 


