
 
 

PLANO DE ATIVIDADES E METAS PARA MELHORAR A AVALIAÇÃO QUADRIENAL DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE JUNTO A 

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA (CAPES) 

 
ANO BASE 2018 

 
 
I) ATIVIDADES E METAS PARA IMPLANTAÇÃO A PARTIR DA SELEÇÃO E DA ADMISSÃO DA 

TURMA DE ALUNOS DE MESTRADO  EM 2018. 

 

I) Quanto ao Corpo Discente: Mestrado  

Seleção  
 

- Acrescentar uma prova de inglês na seleção com o auxílio do centro de língua da 

Ufersa 

 

Realização das Disciplinas  
 

- Possibilitar o oferecimento de disciplinas que aconteçam completamente em campo, 

com 60 horas em unidade de conservação 

- Incentivar número mínimo de dois docentes por disciplinas 

-Incentivar que os disciplinas cursem disciplinas em outras universidades com convênio 

 

Defesa  

 

- Exigir as seguintes metas de produção científica:  

1) No 1º ano do mestrado: um artigo em Congresso Nacional e/ou Internacional;  

2) Do 2º ano do mestrado em diante: um artigo em Congresso Nacional e/ou 

Internacional ou (preferencialmente) em Periódico Qualis B1  

- Prazo de defesa para 22 meses para os discentes turma 2018 

 

 

 

II) Quanto ao Corpo Docente  

Plano de Metas de Produção Intelectual  
- Cada professor deve estabelecer com TODOS os seus alunos, Plano de Metas de 

Produção Intelectual para 2018 (a ser revisada anualmente), considerando alguns 

parâmetros de produção mínima anual:  

a) 1 artigo em Congresso Nacional ou Internacional por aluno de mestrado – 

preferencialmente resumo expandido;  

b) 1 artigo em Periódico Qualis no mínimo B1 por aluno de mestrado e doutorado;  



c) 1 atividade que inclua extensão que poderá  em disciplinas ou em atividades da 

dissertação 

 

   

- O Colegiado deve discutir, em dezembro de 2018 (com repetição anual), os resultados 

alcançados e os previstos por esse Plano de Metas de Produção Intelectual para 

implementar possíveis ajustes.  

 

III) Inserção Social e Extensão 

 

Cada docente deverá promover uma ação social associada aos projeto de dissertação de 

mestrado e apresentar um relatório até novembro de 2018 

 

IV) Evento Cientifico 

 

- Todos os docentes deverão se engajar no II Congresso Interdisciplinar Potiguar que 

ocorrerá no segundo semestre de 2018 através das seguintes maneiras: 

 - promoção de oficinas, palestras 

- comissão de organização 

-comissão cientifica 

- comissão de infraestrutura 

 

V) Internacionalização 

- Possibilitar o convênio com instituição de outros países e um docente para ministrar 

aulas na Ufersa 

- Projeto entre as universidades internacionais  

 

VI) Associação com o ensino médio 

-  Os docentes deverão fazer uma associação de suas pesquisas com estudantes do 

ensino médio  

- Promover um dia aberto aos estudantes do ensino médio dos laboratórios e atividades 

de docentes – em abril de 2018 

VII) Egressos 

Fazer um banco de dados sobre os egresso com os docentes até setembro de 2018 

VIII) Processo de autoavaliação 

Produzir um formulário para autoavaliação e aplicar com docentes, discentes e 

técnicos mensalmente até dezembro de 2018 


