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Apresentação 

O Conselho do Programa de Pós-Graduação em Políticas Pública da 

Universidade Federal do Pampa (PPGPP/UNIPAMPA), nível de mestrado profissional, 

sediado no campus São Borja, apresenta seu Plano Estratégico (PE) com vigência para 

o período de 2019 a 2020, e de 2021 a 2024. O PE possui como objetivo planejar, 

projetar e definir metas para os próximos anos do Programa em suas múltiplas 

dimensões, preparando-se para as próximas avaliações quadrienais, sendo a próxima a 

ter finalizada sua coleta de dados e informações no ano de 2020 e a seguinte em 2024.  

 Busca-se, a partir do estabelecimento de um PE, e de seu acompanhamento por 

uma comissão extraordinária designada especificamente para esse fim, superar o atual 

conceito 3 do PPGPP/UNIPAMPA e alcançar o conceito 4 nas duas próximas 

avaliações, em um esforço de consolidação do primeiro programa de pós-graduação em 

políticas públicas da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.   

 Os subsídios utilizados para a construção deste PE foram, além dos debates e 

discussões realizadas durante reuniões ordinárias do Conselho, frequentadas por 

professores permanentes, o Relatório da Avaliação Quadrienal 2017 da CAPES relativo 

à área Ciência Política e Relações Internacionais e a Ficha de Avaliação da CAPES para 

o PPGPP/UNIPAMPA do ano de 2017. 

 O Plano Estratégico inicia com a definição dos Desafios Estratégicos para os 

próximos ano, estabelece após Metas Estratégicas a serem contempladas e detalha, em 

um quadro, as Ações e os Resultados Esperados para cada uma das Metas.  

 

Desafios Estratégicos 

 

 Consolidação do PPGPP/UNIPAMPA: atingir conceito XX nas duas próximas 

avaliações da CAPES e ser reconhecido como um mestrado profissional de 

qualidade no campo das políticas públicas. 
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 Inserção social do PPGPP/UNIPAMPA: estabelecer convênios e parcerias com 

entidades governamentais e não governamentais para auxiliar na elaboração, 

implementação, diagnóstico e avaliação de políticas públicas em regiões de 

fronteira. 

 

 Internacionalização do PPGPP/UNIPAMPA: estreitar laços com instituições 

internacionais de natureza acadêmica, governamental ou não governamental, de 

modo a permitir trocas de saberes científicos e técnicos entre a comunidade 

espistêmica de políticas públicas. 

 

 Produção acadêmica e técnica do PPGPP/UNIPAMPA: acelerar a quantidade, 

mantendo sempre a preocupação com a qualidade, de produções técnicas e 

acadêmicas assinadas por docentes e discentes do Programa. 

 

Metas estratégicas 

 

 Cumprir os requisitos mínimos da proporção de docentes permanentes conforme 

normas da PCN 

 

 Qualificar a produção acadêmica dos docentes do Programa 

 

 Incrementar as atividades de pesquisa dos discentes 

 

 Incrementar a divulgação das dissertações e trabalhos técnicos defendidos pelos 

discentes 

 

 Ampliar número de projetos de pesquisa com financiamento, bem como 

incrementar a participação discente nestes projetos no Programa. 

 

 Ampliar iniciativas de cooperação com outros programas de pós-graduação 

nacionais e relacionados a área das políticas públicas. 

 

 Adotar ações que permitam concretizar o forte potencial do Programa para 

inserção social 
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 Ampliar a produção técnica docente e discente compatível com a proposta do 

programa 

 

 Dar visibilidade às atividades desenvolvidas pelo Programa 

 

 Melhorar a avaliação qualis da Revista Missões 

 

 Oferecer cursos e mini-cursos de metodologia 

 

 Incrementar a interação com órgãos governamentais e não-governamentais. 

 

 

Metas estratégicas Ações Resultados esperados 

Cumprir os requisitos mínimos da 

proporção de docentes permanentes 

conforme normas da PCN 

Atrair novos docentes 

permanentes a partir da aderência 

das Linhas de Pesquisa e 

conforme necessidade de novas 

disciplinas no Programa 

Docentes permanentes na 

proporção adequada às normas 

da PCN (mínimo de 70% de 

docentes permanentes no 

Programa) 

Diminuição do 

descredenciamento de 

professores permanentes com o 

objetivo de manter a estabilidade 

do corpo docente 

Inserção de novos docentes 

colaboradores apenas com a 

observância do cumprimento da 

proporção para docentes 

permanentes. 

Qualificar a produção acadêmica dos 

docentes do Programa 

Submissão prioritária de artigos 

em revistas da área de Ciência 

Política e Relações 

Submissão anual de um/dois(?) 

artigos em revistas A1, A2 e B1 
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internacionais de estratos mais 

elevados 

Submissão anual dos docentes 

permanentes de, no mínimo, 

um/dois(?) artigos em revistas de 

estratos mais elevados 

Publicação de artigos em revistas 

de estratos mais elevados 

Cada docente deverá publicar, 

no mínimo, um artigo em 

periódico de estrato superior por 

quadriênio 

Incrementar as atividades de 

pesquisa dos discentes 

Agregar os mestrandos nos 

projetos e pesquisa e grupos de 

pesquisa disponíveis 

Todos os alunos devem 

participar de, no mínimo, um 

grupo de pesquisa liderado por 

docente do Programa e em, no 

mínimo, um projeto de pesquisa 

Incrementar a divulgação das 

dissertações e trabalhos técnicos 

defendidos pelos discentes 

Inserir no site a seção 

“Dissertações e Trabalhos 

Técnicos” defendidos no 

Programa 

Manter o site do Programa 

atualizado 

Ampliar número de projetos de 

pesquisa com financiamento, bem 

como incrementar a participação 

discente nestes projetos no 

Programa. 

  

Ampliar iniciativas de cooperação 

com outros programas de pós-

graduação nacionais e relacionados a 

área das políticas públicas. 

Realizar parcerias com outros 

programas 

em políticas públicas 

Formalização de iniciativas de 

cooperação 
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Adotar ações que permitam 

concretizar o forte potencial do 

Programa para inserção social 

 

Inserção do Programa na Rede 

Básica de ensino 

 Realização de cursos de 

formação para servidores 

públicos municipais e gestores 

Curso de formação para gestores. 

Ampliar a produção técnica docente 

e discente compatível com a 

proposta do programa 

  

Dar visibilidade às atividades 

desenvolvidas pelo Programa 

Manter atualizado o site do 

Programa 

Atualização do site e realização 

de eventos organizados pelo 

Programa 

Realização do evento 

denominado Seminário de 

Políticas Públicas em áreas de 

fronteira, de periodicidade anual 

Melhorar a avaliação qualis da 

Revista Missões 

 

Planejar ações que permitam 

uma evolução da classificação 

qualis da Revista Missões (ISSN 

2447-0244), atualmente B5  

Evolução da classificação da 

revista 

Oferecer cursos e mini-cursos de 

metodologia 

Convidar profissionais na área de 

políticas públicas para oferecer 

treinamento metodológico. 

Realização periódica de 

treinamentos metodológicos 
Convidar docentes para ministrar 

cursos e mini-cursos 

metodológicos na área de 

políticas públicas para qualificar 

a produção científica 
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Incrementar a interação com órgãos 

governamentais e não-

governamentais. 

 

Aproximar o Programa das 

instituições públicas municipais, 

Assinatura de convênios e 

parcerias com instituições 
Criar seção no site com 

“Parcerias Institucionais”. 

Publicizar as parcerias com 

órgãos públicos ou não. 

 
 

 

 

 


