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1. Autoavaliação e Planejamento Estratégico no PPGART

A autoavaliação é um processo importante e necessário, que vem sendo

proposto e conduzido como um fator essencial no contexto da pós-graduação,

de uma forma ampla e em todas as áreas. Assim, documentos e diretrizes de

órgãos como a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior), bem como processos gestados internamente, seja em seminários

próprios do PPGART ou conduzidos por setores responsáveis na UFSM,

direcionam-se a gerar uma cultura positiva e construtiva para avaliar o

percurso e propor ações futuras. Conhecer-se enquanto PPG, fazer o

diagnóstico de sua realidade, apontando pontos fortes e fracos, para produzir

uma análise eficiente que conduza a mudanças e melhorias contínuas.

Imbuído deste espírito, o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais

PPGART-UFSM, através de seu GT Autoavaliação, estabelecido em reunião de

Colegiado no início de 2020, apresenta as diretrizes de Planejamento

Estratégico para o período de 2019-2022. O Plano proposto foi debatido em

Seminário Específico de Autoavaliação interna e, posteriormente, homologado

em reunião de Colegiado e divulgado para a comunidade em geral.

A realização deste Planejamento, em todas as suas etapas, foi prevista para ser

pensada de forma coletiva e participativa, com representação docente,

discente, de técnicos, assim como externa, de egressos e do setor profissional.

Ao elaborar seu Planejamento Estratégico, o PPGART busca traçar metas,

assim como definir ações e estratégias importantes a médio e longo prazo. A

constituição deste planejamento e sua implementação tem por fim dar suporte
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aos processos e tomadas de decisão que envolvem a Coordenação, o

Colegiado e conjunto de atores e colaboradores do PPGART.

O Planejamento pretende orientar esforços, proporcionar maior integração

entre o grupo docente e envolvimento dos discentes, gerando

comprometimento efetivo, trabalho em equipe, em prol da inovação e

incremento de processos e ideias envolvendo as pesquisas e produções do

PPGART. Desse modo, estabelece-se como norteador na condução das

atividades, em torno dos objetivos e metas, com base na missão e visão do

Programa, permitindo a melhoria na qualidade da produção intelectual,

inserção e impacto social.

As ações e iniciativas neste sentido ocorrem desde 2019, já que a

autoavaliação do PPGART ocorre de forma contínua e focada na análise e

identificação dos processos que podem fomentar a produção intelectual e

artística como: pesquisas, produções, exposições, publicações, organização e

participação em eventos ou intercâmbios e parcerias. A autoavaliação tem se

pautado na realização de atividades como: seminários internos com análise dos

projetos de pesquisa dos docentes, verificando sua coerência com as linhas de

pesquisa e área de concentração do PPG; seminários internos para análise dos

resultados e requisitos das avaliações quadrienais da CAPES; seminários para

desenvolvimento de planejamento estratégico; seminários internos sobre as

metodologias de trabalho e pesquisa utilizadas no PPGART; workshops para

preenchimento do Currículo na Plataforma Lattes e verificação de produções

individuais; reuniões com os discentes, para análise conjunta da tabela de

produção intelectual e artística para seleção e renovação de bolsas

anualmente, entre outros.
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2. Identidade do PPGART

O PPGART desempenha papel relevante como um polo formador regional de

pós-graduação em Artes Visuais desde 2007. Atende à demanda na formação

de artistas, historiadores, agentes/produtores culturais, docentes e

pesquisadores da Região Sul do Brasil e assume posição específica no quadro

dos Programas de Pós-Graduação no Estado do Rio Grande do Sul, a partir de

conexões com pesquisas nacionais e internacionais no âmbito da arte

contemporânea, que são referências no meio acadêmico e cultural.

Posiciona-se de modo particular no contexto Sul Americano, por sua

proximidade geográfica. Estabelece parcerias com universidades

Latino-Americanas, integra a Associação das Universidades do Grupo de

Montevideo/AUGM, compartilha projetos e Acordos de Cooperação

Internacional também com IES Ibero-Americanas, em articulação com a

produção do conhecimento em outros continentes.

O PPGART está atento ao contexto emergente das produções artísticas,

científicas e tecnológicas do seu tempo, o que constitui um diferencial na

formação de profissionais atuantes na arte e na cultura contemporâneas.

Incentiva a pesquisa prática e teórica no campo da arte contemporânea,

considerando a diversidade, a transversalidade e a transdisciplinaridade, na

emergência de processos e concepções que propiciem conexões locais e

globais para produção e/ou a reflexão crítica de artistas e/ou teóricos na área

das Artes Visuais e suas interrelações com outras áreas de conhecimento.
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É um programa de pós-graduação que também está atento às demandas

institucionais da UFSM, dos órgãos de gestão e financiamento como CAPES,

CNPq, FAPERGS e busca continuamente apoio em projetos e editais. A

exemplo, quatro docentes do PPGART fazem parte do Programa Institucional

de Internacionalização CAPES PRINT: Profª. Drª. Helga Correa, Profª. Drª.

Rebeca Lenize Stumm, Profª. Drª. Darci Raquel Fonseca e Profª. Drª. Nara

Cristina Santos. As professoras Darci Raquel e Nara Cristina participam do

projeto CAPES PRINT/UFSM "Estratégias farmacológicas e nutricionais para

promoção da saúde", coordenado pela Prof.ª Dr.ª Maria Rosa Chitolina, cujas

ações transdisciplinares envolvem arte, ciência e tecnologia. As professoras

Helga e Rebeca participam do projeto “Informação e Tecnologia”, coordenado

pela Prof.ª Dr.ª Lia Rejane Silveira Reiniger, com ações que envolvem relações

de produção e consumo, reflexão artística e redes de comunicação. O PPGART

faz parte do Programa Internacional Abdias Nascimento, com a participação da

Profª. Drª. Andréia Machado Oliveira, por meio de missão de trabalho,

orientação de doutorado e organização de eventos internacionais.

O PPGART tem como objetivos: (i) - Promover a formação qualificada de

pesquisadores artistas, historiadores, teóricos, críticos e curadores que tenham

consolidados os conhecimentos necessários à elaboração do pensamento

crítico na pós-graduação, por meio de práticas e reflexões consistentes,

predisposição de abertura às constantes atualizações e revisões de paradigmas

necessários ao profissional da área de Artes Visuais na contemporaneidade, a

fim de gerar contribuições teóricas, artísticas, culturais e tecnológicas efetivas

para o desenvolvimento da sociedade através da pesquisa, ensino e extensão

universitários; a formação de mestres e doutores na área de Artes Visuais,

concentradas em Arte Contemporânea, com pesquisas em Arte e Cultura, Arte

e Visualidade, Arte e Tecnologia, Arte e Transversalidade, sejam em Poéticas

Visuais ou em História, Teoria e Crítica, sempre em diálogo com investigações
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nacionais e internacionais, e com retorno à comunidade acadêmica e à

sociedade; (ii) - Promover a produção e divulgação de conhecimento através da

pesquisa acadêmica, em projetos artísticos, científicos e tecnológicos,

realizados nos Laboratórios de Pesquisa em conexões locais e globais com

outros investigadores; através da Contemporânea/Revista do PPGART, com

dossiês temáticos que propiciam uma dinâmica nacional e internacional, na

difusão de artigos científicos em Open Access; através da editora do PPGART,

que publica e divulga produção contemporânea em Artes Visuais, com

disponibilidade ampla de acesso on-line; (iii) - Promover a internacionalização

do programa com grupos e redes de pesquisa de cooperação nacional e

internacional, com ênfase nos países Sul-Americanos e Ibero-Americanos, para

intercâmbio discente e docente, estágios de pós-graduação e eventos como

curadorias, exposições e seminários.

3. Missão do PPGART

Sendo a razão de ser do PPG, ou seja, seu propósito central, a Missão pode

apresentar também um diferencial em relação aos demais Programas na

mesma área.

A Missão do PPGART é:

“Fortalecer a geração e a difusão de conhecimento artístico, científico e

tecnológico proporcionando uma formação acadêmica qualificada de

pós-graduação em Artes Visuais, no contexto nacional em diálogo com o

internacional, de modo atuante, crítico e reflexivo para a cultura e a sociedade

contemporânea.”
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4. Visão estratégica do PPGART

A Visão envolve a imagem que o PPG tem a respeito de seu futuro, onde

projeta estar em determinado momento.  A Visão do PPGART é:

“Ser um Programa de excelência na formação acadêmica em Artes Visuais para

a inserção profissional de pesquisadores, artistas, historiadores, teóricos e

críticos, como docentes qualificados e agentes no sistema da arte,

reconhecidos nacional e internacionalmente, com compromisso ético, cultural e

social.”

5. Valores

O PPGART, em concordância com o Plano de Desenvolvimento Institucional

2016-2026 da Universidade Federal de Santa Maria, o PPGART compromete

-se com a educação, pautada nos seguintes valores:

Diversidade;

Liberdade de expressão;

Ética;

Igualdade;

Transparência;

Responsabilidade;

Compromisso;

Excelência;

Inovação;

Consciência ambiental;

Sustentabilidade.
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6. O PPGART

Tendo em vista seus objetivos, na formação de pós-graduação, o PPGART

mostra-se atento ao fluxo de formação e conclusão dos discentes. Neste

sentido, prorrogações de defesas ocorrem somente em alguns casos isolados,

com justificativa apresentada e avaliada pelo Colegiado.

Desde sua criação em 2007, com foco prioritário na formação de

pesquisadores, o PPGART já realizou 115 defesas de dissertação e prossegue

cumprindo com os prazos preestabelecidos. Da 1ª turma do PPGART, dos 8

ingressantes, 2 defenderam em 24 meses, 5 mestrandos em 25 meses e 1

mestranda em 29 meses. Da 2ª turma do PPGART, dos 12 ingressantes em

2008, os 12 mestrandos defenderam em 2010: 1 defendeu em 23 meses, 9 em

25 meses, 1 em 26 meses e 1 em 29 meses. Da 3ª turma do PPGART, dos 6

ingressantes em 2009, 5 defenderam em 25 meses e 1 em 29 meses. Da 4ª

turma do PPGART, dos 8 ingressantes em 2010, todos defenderam em 25

meses. Da 5ª turma do PPGART, dos 11 ingressantes em 2011, 10

defenderam em 25 meses e 1 em 29 meses. Da 6ª turma do PPGART, dos 7

ingressantes em 2012, 5 defenderam em 25 meses, 1 em 27 meses e 1 em 29

meses. Da 7ª turma, ingressante em 2013, dos 10 discentes, 9 defenderam em

24 meses e 1 em 27 meses. Da 8ª turma, ingressante em 2014, dos 12

discentes, 01 defendeu em 21 meses, 09 defenderam em 24 meses, 01 em 26

meses e 01, por motivo de doença, defendeu em 44 meses. Da 9ª turma,

ingressante em 2015, dos 10 discentes, 09 defenderam em 24 meses e 01

defendeu em 26 meses. Da 10ª turma, que ingressou em 2016, dos 10

mestrandos, 08 defenderam em 24 meses, 01 em 23 meses e 01 discente em

30 meses. Da 11ª turma, com ingresso em 2017, dos 12 mestrandos

ingressantes, 10 defenderam em 24 meses, 01 defendeu em 23 meses e 01
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defendeu em 29 meses. Da 12ª turma, ingresso em 2018, dos 09 mestrandos

ingressantes, 01 defendeu em 22 meses, 01 defendeu em 23 meses e 07

defenderam em 24 meses. A média de tempo para as defesas tem sido de 24,8

meses ou 25 meses.

O Programa apresenta-se bem estruturado em torno de uma área de

concentração e das três linhas de pesquisa do Mestrado e das duas do

Doutorado. A produção inicial dos diferentes grupos de pesquisa, bem

atuantes, que contam com membros de diferentes instituições do país e

exterior, vem possibilitando constante diálogo e troca de experiências

importantes para a consolidação da produção do Mestrado e do Doutorado em

Artes Visuais. As atividades de pesquisa e extensão têm se mostrado um

importante elo de aproximação entre a pós-graduação e a graduação.

O espaço físico próprio do PPGART acha-se consolidado, com ampliação de

equipamentos e infraestrutura. Ampliou-se a bibliografia específica na área de

Artes Visuais junto à Biblioteca Setorial e à Biblioteca Central da UFSM. Em

2013, foi finalizada a Associação Temporária com a UFRGS, quando o PPGART

adquiriu autonomia. O corpo docente contou, em 2014, com 12 professores,

dos quais 9 permanentes e, destes, 4 professores com Doutoramento em Artes

Visuais, 2 em Artes, 2 em Educação e 1 em Engenharia da Produção. Em 2017,

o PPGART contou com o credenciamento de duas professoras colaboradoras,

no entanto 1 saiu no ano seguinte por problemas familiares. Houve também,

neste ano, a contratação de professor visitante, que ministrou disciplinas na

graduação e na pós, prestando colaboração/consultoria na elaboração da

proposta de Curso de Doutorado em Artes Visuais. Em 2018, a professora

colaboradora passou para permanente; em 2020, houve o credenciamento de

mais 2 docentes colaboradores, em linhas de pesquisa distintas. Ampliou-se a
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produção artística e bibliográfica, qualitativamente, com a produção de artigos

em revistas indexadas, livros e capítulos de livros.

O LID (Laboratório de Imagem Digital) do PPGART é um local ativo para

realização de pesquisas dos discentes, dos grupos de pesquisas e oferece

formação continuada como workshops e minicursos. Em 2016, foi lotada mais

uma servidora técnico-administrativa para o PPGART, que ficou responsável

pela manutenção e atividades do LID. Ocorreu o lançamento da Revista

Contemporânea do PPGART/UFSM de modo impresso, em 2015, e sua

disponibilização na Plataforma SEER, em 2017; juntamente com o processo de

implementação da Editora do PPGART. Em 2018, houve a publicação de dois

números da Revista Contemporânea, tendo seus artigos publicados com

identificação DOI (Digital Object Identifier). Houve a publicação de diversos

E-books pela Editora do PPGART. Em 2016, criou-se um novo site para o

PPGART, hospedado na UFSM, para facilitar a atualização e comunicação com

os alunos. A Revista, a Editora e o novo site do PPGART contam com o apoio

de um bolsista e da servidora técnico-administrativa.

Vale destacar o início de diversos intercâmbios internacionais em 2015.

Salienta-se a realização da ANPAP (Associação Nacional de Pesquisadores em

Artes Plásticas) na UFSM, também em 2015, que envolveu, de modo intenso e

produtivo, a participação do PPGART. A diretoria da ANPAP do biênio

2015-2016 teve como presidente uma docente do PPGART. Na última

avaliação quadrienal, o Programa passou de conceito 3 para o 4, possibilitando

que o PPGART pudesse obter a aprovação do Doutorado em Artes Visuais em

2018.
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Em 2018, foi realizado o Seminário de Implantação do Curso de Doutorado em

Artes Visuais, com foco nos projetos de pesquisa dos docentes, o qual teve o

acompanhamento da professora visitante contratada. Também contou-se com

a participação de vários colaboradores externos em disciplinas de seminários,

vindo de instituições como UERJ, UFRGS, UDESC, UFPEL, UNICAMP, entre

outras. Ainda, em 2018, ocorreu a reforma curricular do Curso de Graduação

em Artes Visuais, quando cada docente do Departamento de Artes Visuais

ajustou sua atuação a 8h semanais na Graduação, possibilitando mais tempo

para os professores atuarem no PPGART e em suas pesquisas.

O PPGART tem adotado edital anual como instrumento para concessão e

renovação dos bolsistas DS/CAPES. Dessa forma, os candidatos concorrem ao

edital, cujas bolsas são concedidas a partir da classificação e disponibilidade.

Esse instrumento de avaliação tem servido como modelo para outros PPG da

instituição selecionarem seus bolsistas. A maioria dos discentes do PPGART

são contemplados com bolsas CAPES, propiciando o desenvolvimento de

pesquisas qualificadas e envolvimento nas atividades do PPGART.

Na primeira seleção do curso de Doutorado, houve o ingresso de um docente

do Centro de Artes e Letras, possibilitando a qualificação do próprio corpo

docente da UFSM. Sobre a internacionalização, observa-se um envolvimento

crescente dos docentes do PPGART, sendo que em sua maioria desenvolvem

projetos em parceria com IES estrangeiras, muitos fechando acordos de

cooperação. Sobre a inserção social, o PPGART tem mantido a organização de

diversos eventos artísticos e culturais envolvendo a comunidade em geral. Tais

eventos também contribuem para a integração da graduação e da

pós-graduação.
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Os egressos do PPGART, em sua maioria, se mantêm na área de Artes com

inserção em universidades públicas e privadas como docentes e com ingresso

em cursos de doutorado.

Os discentes do PPGART participam ativamente na organização de eventos,

juntamente com os docentes do PPGART.

Com relação aos docentes, o PPGART apoia a formação dos professores

através do auxílio na participação de eventos, visando a atualização e a

discussão de questões emergentes no que se refere à arte na

contemporaneidade. A avaliação de desempenho do grupo docente ocorre via

seminários internos do PPGART e em momentos de credenciamento,

recredenciamento e descredenciamento. O incentivo a realização de

pós-doutoramento é constante.

O PPGART vem melhorando sua atuação de modo significativo e progressivo,

com o envolvimento e empenho de toda a sua equipe (técnicos, docentes e

discentes) e no último quadriênio atingiu a nota 4. Contudo, ainda deve

melhorar a qualificação de sua produção bibliográfica, buscando também um

maior número de publicações. Neste início de quadriênio percebeu-se que a

dedicação à pesquisa está mais fortalecida por parte dos docentes e discentes

da UFSM.

Com relação ao aspecto patrimonial, mesmo que o PPGART apresente uma

infraestrutura adequada, houve estagnação de investimentos em

equipamentos, devido à suspensão do Edital Pró-Equipamentos na UFSM e

também da redução de outros editais próprios de órgãos de fomento.
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7. Análise SWOT

Na realização de um Planejamento Estratégico, a elaboração da Matriz S.W.O.T

(em inglês: Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats) é um método

auxiliar na análise de cenários para tomada de decisões, com base no ambiente

interno e externo, focados em quatro fatores: Forças, Oportunidades, Fraquezas

e Ameaças.

No quadro a seguir são apresentados os pontos relacionados a cada um desses

vetores e que foram observados no âmbito do PPGART, são eles:

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS
AMBIENTE
INTERNO Forças Fraquezas

- Passagem para Nota 4 na última avaliação
quadrienal (2013-2016).

- Abertura do curso de Doutorado em Artes
Visuais

- Integração do PPGART com a Graduação em
Artes Visuais da UFSM

- Participação discente atuante e envolvimento
discente em representações em Comissões,
Colegiados e Grupos de Trabalho do PPGART
e CAL/UFSM

- Diversidade do Programa (Linhas de pesquisa;
áreas PV e HTC) Redes de Grupos de
Pesquisas interinstitucionais nacionais e
internacionais

- Diversidade de Grupos de Pesquisa com
projetos nacionais e internacionais

- Implementação da Editora PPGART com
publicações de E-books

- Fortalecimento da Revista Contemporânea,
com artigos DOI e Qualis

- Participação de professores no Programa
Capes PrInt/UFSM ou em outros projetos
interinstitucionais

- Produção artística qualificada e crescimento da
produção científica docente

- Fomento à formação permanente dos docentes
(Bolsas e realização de Pós-Doc) com previsão
da saída de um docente por ano.

- Contribuição do PPGART à formação de
doutorado e pós-doutorado de docentes que
atuam em IES do Brasil.

- Corpo docente altamente qualificado
- Tempo de titulação (curso Mestrado)

- Qualificação e quantidade da produção
acadêmica bibliográfica discente em
periódicos

- Acompanhamento dos egressos
- Inserção nos circuitos de Arte nas capitais e

centro do país
- Consolidação de parcerias regionais,

nacionais e internacionais
- Equilíbrio entre o número de docentes

atuantes Poéticas Visuais e História, Teoria e
Crítica

- Atualização do acervo das Bibliotecas
Setorial e Central da UFSM

- Consolidação da oferta de disciplinas em
língua estrangeira nos cursos de mestrado e
doutorado em Artes Visuais.

- Melhoria na capacitação em língua
estrangeira de discentes

- Ampliação da visibilidade das ações do
Programa.

- Equilíbrio na quantidade da produção
docente acadêmica bibliográfica em
periódicos nos estratos superiores do
Qualis/Capes da área de Artes.
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AMBIENTE
EXTERNO Oportunidades Ameaças

- Abertura da área das Artes Visuais para as
áreas afins, proporcionando pesquisas
interdisciplinares de qualidade

- Possibilidade do pesquisador em Arte Visuais
atuar em diferentes segmentos como docentes,
gestores públicos culturais, como artistas.
Inserção no sistema e mercado da arte por
meio das oportunidades que surgem durante a
formação no PPG

- Apoio Institucional (Pró-Reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa/PRPGP,
Pró-Reitoria de Extensão/PRE), na realização
de Seminários de Autoavaliação e
Financiamento de projetos de pesquisa  e
extensão do Programa).

- Projeto institucional de um portal para
acompanhamento dos egressos.

- Captação de recursos através do CAPES PrInt
com  projetos de docentes e de discentes

- Abertura de edital para contratação de
Professor Visitante

- Abertura de edital para concessão de bolsa
para pós-doutorado pelo CAPES PrInt

- Cortes nos repasses orçamentários para os
PPGs

- Falta de prioridade em editais de órgãos de
fomento para a  área de Ciências Humanas:
Linguística, Letras e Artes, em relação ao
estímulo à produção e as oportunidades para
área de Artes Visuais

- Infraestrutura física e mobiliário do Programa
- Aquisição de equipamentos tecnológicos

para o desenvolvimento de pesquisas junto
aos laboratórios, coordenação revista e
editora

- Falta de contratação de docentes efetivos no
Departamento de Artes Visuais/UFSM e no
Programa (professor visitante)

- Quantidade de cotas de bolsas de doutorado
- A área de Artes não está contemplada nas

áreas prioritárias de tecnologias apontadas
pelo MCTIC: Tecnologias Habilitadoras,
Tecnologias Estratégicas, Tecnologias de
Produção, e Tecnologias para Qualidades da
vida.

- Implementação de Políticas Afirmativas para
o ingresso na Pós-graduação no âmbito
institucional

8. Metas estratégicas*

Para definição dos Objetivos, Metas e Indicadores, são considerados alguns

aspectos essenciais, expressando o que o programa pretende atingir. A análise

ambiental fornece subsídios através do reconhecimento das forças e

oportunidades, fraquezas e ameaças.

Algumas metas já estabelecidas são:

- Ampliar a oferta de atividades de formação complementar aberta à

comunidade acadêmica realizadas pelos Laboratórios de Pesquisa dos

docentes do PPGART, no Laboratório de Imagem Digital – LID.
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- Estimular a formação de pós-doutores no âmbito do Programa.

- Ampliar e qualificar a produção bibliográfica docente e discente nos estratos

superiores do Qualis/Capes da área de Artes.

- Ampliar e consolidar acordos com instituições estrangeiras, respondendo às

exigências de internacionalização da UFSM, possibilitando o intercâmbio de

docentes e discentes.

- Ampliar e concretizar parcerias regionais e nacionais.

- Fortalecer e dar visibilidade à Editora PPGART com o aumento do número de

publicações nacionais e internacionais e contribuições para a área de Artes.

- Apoiar a participação docente e discente em eventos internacionais com

apresentação de trabalhos.

- Aperfeiçoar os instrumentos para acompanhamento dos egressos e incentivar

a continuidade da produção científica na área.

- Realizar periodicamente o Seminário de Autoavaliação do Programa com

participação dos discentes,  docentes  internos e externos.

- Incentivar os servidores docentes e técnicos-administrativos da UFSM a

cursar o Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado, na área de Artes Visuais, no

PPGART.

- Submeter propostas para editais internos e para agências de fomento.

- Credenciar novos professores no PPGART.

- Ofertar disciplinas eletivas em língua estrangeira.

- Ofertar disciplinas para Aluno Especial do Programa para alunos vinculados a

outros PPG.

- Dar mais visibilidade à produção do Programas.
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- Fomentar a participação em Circuitos de Arte nas capitais e centro do país.

- Incentivar o credenciamento de professores atuantes em HTC do DAV, e

professores externos da UFSM).

- Encaminhar doutorandos para o doutorado sanduíche.

(Em complementação e revisão)

9. Plano de Ação e Cronograma*

O plano de ação detalha as atividades necessárias para realizar cada objetivo e

meta, definindo os responsáveis por cada passo, os prazos e os custos para a

realização das atividades.

*(Em complementação e revisão)
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