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  EDITAL 03/2016 – PPG/PAAFEPG 

Planejamento Estratégico para Excelência de Programas com 

Mestrado Acadêmico nota 3 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PPG) da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, no âmbito do Programa de Acompanhamento, Avaliação e Fomento para a 

Excelência na Pesquisa e na Pós-Graduação da UFRN, “Linha II – Consolidação de 

Programas Acadêmicos com o curso de Mestrado” que visa à ampliação do conceito do 

Programa, qualificação na produção científica e ampliação da oferta com a criação do 

Doutorado, torna público o presente edital para viabilizar a avaliação externa do programa 

e apoio a ações planejadas para melhoria da qualidade acadêmica.  

 

1 – OBJETIVO 

 

 O presente edital tem por objetivo apoiar a consolidação dos Programas de Pós-

Graduação com mestrado acadêmico nota 3 (anexo 1), através da seleção de propostas para 

a realização de ações visando à avaliação do programa por pesquisadores externos e 

proposta de ações para a melhoria da qualidade acadêmica de modo a atingir as condições 

de submissão de propostas de Doutorado à CAPES. 

 

2 – APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

2.1 – As propostas devem ser encaminhadas por e-mail (paafeppg@reitoria.ufrn.br) e 

acompanhadas de arquivo contendo o projeto. No campo assunto do e-mail, deve constar 

o número do edital para o qual a proposta está sendo apresentada. 

 

2.2 – Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o 

prazo final de recebimento estabelecido no presente edital. 

 

2.3– A proposta deverá ser encaminhada pelo coordenador do Programa de Pós-Graduação, 

após aprovação pelo colegiado, e será aceita uma única proposta por programa de Pós-

Graduação. 

mailto:paafeppg@reitoria.ufrn.br
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3 - CRONOGRAMA 

 

 Data de submissão Período de execução 

Etapa 1 até 30/12/2016 até 31/03/2017 

Etapa 2 até 31/05/2017 Junho de 2017 a dezembro de 2020 

 

 

4 – RECURSOS FINANCEIROS 

 

4.1 – Serão disponibilizados no âmbito do presente edital recursos do Programa de 

Acompanhamento, Avaliação e Fomento para a Excelência na Pesquisa e na Pós-

Graduação da UFRN e do Fundo de Pós-Graduação. 

 

4.2 – O financiamento se dará em duas etapas: 

 

a) Etapa 1: financiamento de custeio, em parcela única, para realização de oficina de 

avaliação com participação de pesquisadores externos à UFRN. 

b) Etapa 2: com base no relatório da etapa 1 e ações planejadas, o Programa poderá 

receber recursos de acordo com os itens aprovados anualmente durante o período 

de execução (4 anos), em uma ou mais parcelas. A cada ano, os recursos serão 

liberados mediante comprovação de cumprimento das metas estabelecidas para o 

ano anterior no planejamento estratégico.  

c) A liberação dos recursos está condicionada à disponibilidade 

orçamentária/financeira anual. 

d) A PPG deverá em conjunto com o Programa de Pós-Graduação realizar uma oficina 

de avaliação após 24 meses de execução do projeto. 

 

5  ITENS FINANCIÁVEIS 

 

5.1 – Os recursos da Etapa 1 da presente chamada serão destinados ao financiamento de 

passagens, diárias (hospedagem) e outros itens de custeio para realização de oficina de 

avaliação. 
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5.2 – Os recursos da Etapa 2 da presente chamada serão definidos em função das ações 

necessárias para a melhoria acadêmica e consolidação dos Programas. A liberação dos 

recursos dependerá de disponibilidade orçamentária e do cumprimento das metas conforme 

projeto aprovado. 

 

5.3 – Todas as despesas serão realizadas por meio do SIPAC utilizando os contratos da 

UFRN, na forma da legislação vigente.  

 

6 – EQUIPE 

 

6.1 – O proponente, coordenador do Programa de Pós-Graduação, será responsável pela 

apresentação da proposta, integrada pelos professores permanentes do programa. 

 

6.2 – Os avaliadores externos convidados devem ter experiência na avaliação de Programas 

de Pós-Graduação na sua área de atuação e atender minimamente aos seguintes requisitos:  

 

a) Possuir o título de doutor e atuar em instituto de Pesquisa ou Programa de Pós-

graduação; 

b) Ter experiência científica avaliada pela qualidade do seu currículo (Plataforma 

Lattes), preferencialmente com experiência em comitês de área da CAPES; 

c) Comprometer-se em elaborar relatório de avaliação do Programa apontando as 

medidas necessárias para melhoria acadêmica. 

 

7 –PROPOSTA 

 

7.1 – A proposta deve estar claramente caracterizada como projeto de melhoria da 

qualidade acadêmica a partir de um diagnóstico das fragilidades e aderente às 

características do Programa de Pós-Graduação proponente. O Programa deverá apresentar 

as medidas a serem implementadas para sua evolução no quadriênio 2017-2020.  
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7.2 – Inicialmente, a proposta deve integrar: 

  

ETAPA 1 

a) identificação da proposta; 

b) Programa de Pós-Graduação; 

c) auto-avaliação do Programa realizada pelo colegiado, indicando os pontos fortes e 

pontos fracos do programa; 

d) proposta de oficina para a realização de avaliação com a participação de pesquisador 

(es) externos à UFRN e planejamento estratégico para o quadriênio 2017-2020; 

e) equipe, incluindo o (s) membro(s) externo(s) com respectivo link para o currículo 

Lattes; 

f) orçamento do evento; 

  

7.3 – Para habilitar-se a concorrer ao apoio da Etapa 2, o Programa deverá submeter os 

seguintes documentos: 

 

ETAPA 2 

a) relatório da oficina de avaliação da Etapa 1, elaborado pelo (s) pesquisadores externos 

em conjunto com os docentes do Programa, apontando as ações necessárias a sua 

consolidação; 

b) planejamento para o período 2017-2020, prevendo o desenvolvimento das ações, com 

as metas anuais, responsabilidades e recursos necessários; 

c) orçamento detalhado para a realização das ações a cada ano; 

 

OBS: Entre as metas a serem definidas, devem ser obrigatoriamente incluídas a submissão 

de APCN de Doutorado caso o Programa receba nota 4 na avaliação quadrienal 2013-2016, 

a ser divulgada em 2017; a publicação de edital de recredenciamento e novos 

credenciamentos, caso o Programa não tenha feito o processo em 2016; estratégia de 

submissão de projetos a editais de agências de fomento; realização de oficinas de 

acompanhamento do Programa. 
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8 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

8.1 – A adesão à Etapa 1 é requisito essencial para que o Programa tenha acesso à Etapa 2. 

Na Etapa 1, serão avaliados o perfil do (s) pesquisador (es) externo(s) convidado(s) para a 

oficina de avaliação e a pertinência dos itens a serem financiados. 

 

 8.2 - A análise das propostas da Etapa 2 será realizada por comissão especifica e com 

experiência na avaliação de Programas de Pós-Graduação.   

 

 

Natal-RN, 30 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

Rubens Maribondo do Nascimento 

Pró-Reitor de Pós-Graduação – UFRN 
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ANEXO I 

 

 

PROGRAMAS APTOS A ADERIREM A ESTE EDITAL 

 

Artes Cênicas 

Biologia Estrutural e Funcional 

Biologia Parasitária 

Ciências Biológicas 

Ciências Contábeis 

Ciências Florestais 

Demografia 

Direito 

Economia 

Educação Física 

Engenharia Civil 

Engenharia de Produção 

Engenharia Mecatrônica 

Engenharia Sanitária 

Estudos Urbanos e Regionais 

História 

Matemática Aplicada e Estatística 

Música 

Nutrição 

Produção Animal 


