
PROPOSTA DE GESTÃO 2021-2023 
Chapa Leandra e Elisiane 

O PPPG sintonizar-se com os desafios colocados pela Área da Educação/CAPES de promover, através da Pós-

graduação, na modalidade profissional, a pesquisa e produtos educacionais que elevem a qualidade 

educacional do país, responsabilizando-se, em parte, pela região e pelos contextos que abrangem sua ação.  

Os cursos de Especialização e Mestrado Profissional, tem a MISSÃO “construir e difundir redes de 

conhecimento em interface com as políticas públicas e os processos de gestão educacional, comprometidas 

com a profissionalização e formação de qualidade, pública e gratuita dos profissionais que atuam na 

Educação Básica e Superior” (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PPPG/UFSM, 2019) 

O OBJETIVO GERAL do PPPG é possibilitar as condições de formação do profissional da educação, qualificando 

sua atuação em processos de produção de políticas, gestão administrativa, financeira e pedagógica nos 

espaços das redes/sistemas, contextos educativos. 

É com o compromisso de continuidade que se apresentam as professoras, Leandra e Elisiane, para 

representar o coletivo de docentes, estudantes e TAEs que tem cotidianamente trabalhado para a 

qualificação do PPPG.  Um trabalho que se pretende manter-se articulado e valorizando a história e as 

trajetórias que, até aqui, construíram este programa. 

Em continuidade a todas as ações realizadas e em andamento, a gestão 2021-2023 assume os seguintes 

compromissos: 

 
 

Propostas 
dos Cursos 

do PPPG 
 

• Coordenar professores, estudantes e TAEs para avaliação e se necessária a reformulação 
do Projeto de Curso do MP e da Especialização e regimento do PPPG. 

• Fomentar a discussão em torno das perspectivas de pesquisa implicada e aplicada, foco 
dos cursos do PPPG. 

• Fomentar a discussão e procedimentos para ampliar o escopo de apresentação de 
relatórios finais de pesquisa no MP e na Especialização. 

• Fomentar o debate em torno da ampliação de Linhas de Pesquisa do Programa. 

• Promover espaços de diálogo para o desenvolvimento dos programas curriculares 
considerando a incorporação das experiencias do Ensino Remoto. 

 
 
 
 
 

A Gestão 
do PPPG 

• Assegurar um espaço de escuta aos estudantes consolidando diálogo, processos de 
avaliação dos cursos e representatividade nas instâncias de planejamento e de decisões 
colegiadas. 

• Manter e incrementar diálogo constante dos estudantes com os egressos, ampliando a 
promoção de diálogo via Roda de Conversas, participação em eventos, ... 

• Gestar financeiramente o PPPG priorizando ações de investimento na formação, 
participação e permanência dos estudantes nos cursos do PPPG.  

• Manter a qualidade de produção dos relatórios e do processo de avaliação do PPPG – MP  

• Coordenar professores, estudantes e TAEs na consolidação das metas, objetivos e 

processos e sistematização do Planejamento Estratégico a ser revisado e ressignificado 

coletiva e cotidianamente. 

• Reestruturar a política de credenciamento de novos professores nos Cursos do PPPG. 

• Representar do PPPG de forma qualificada e democrática nas instâncias decisórias do CE 
e da UFSM, mantendo está representação reconhecida e valorizada. 

• Articular o estudo e a proposição do Projeto de Curso do Doutorado Profissional. 

• Criar outras redes de comunicação do PPPG com a comunidade interna e externa, 
exemplo Instagram, Facebook ... 

• Reestruturar a Secretaria do Programa para atender cada vez melhor a comunidade. 

• Elaborar a política de ações afirmativas e inclusão do PPPG considerando os processos 
seletivos e as ações de permanência.  

• Criar alternativas para potencializar a cooperação técnica entre redes/sistemas e 

instituições de ensino, entre outros contextos educativos com o PPPG/UFSM. 
 

 


