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Como dois professores da área de Ciências Humanas, História, (um 

vinculado a Área e Linha de Pesquisa História e Patrimônio Cultural e outro a 

Área de Arquitetura e Patrimônio Material, Linha de Pesquisa:  Arqueologia e 

Paleontologia), queremos registrar nosso compromisso com a universidade 

pública, gratuita e, sobretudo, acolhedora, na qual são primordiais a gestão 

democrática, dialógica, ética e reflexiva sobre as fragilidades do cotidiano 

acadêmico e as demandas coletivas. 

Nossa proposta de gestão do Programa de Pós-graduação em Patrimônio 

Cultural (PPGPC) para o próximo biênio, em linha gerais, foi construída a partir 

de reflexões sobre a diversidade da área interdisciplinar do Programa de Pós-

graduação em Patrimônio Cultural (PPGPC) e, consequentemente, a riqueza 

multicultural do corpo docente e discente, o que nos possibilita uma gama de 

leituras sobre o campo do patrimônio cultural. Neste sentido, buscaremos 

estimular o diálogo entre disciplinas, a partir da interface do Ensino, Pesquisa e 

Extensão, no sentido de contemplar comunidades urbanas e rurais.  

Com isto, visamos a formação de profissionais de alto nível e com perfil 

inovador. Nesta direção, os produtos resultantes do Mestrado Profissional 

deverão influenciar na resolução de problemas no âmbito local, regional e 

nacional, oferecendo novas estratégias de abordagem dos desafios 

contemporâneos. 

Neste sentido, conforme o Documento de Área Interdisciplinar da CAPES 

(2019), a interdisciplinaridade é entendida como “a convergência de duas ou 

mais áreas do conhecimento, não pertencentes à mesma classe, que contribua 

para o avanço das fronteiras da ciência e tecnologia,  transfira métodos de uma 

área para outra, gerando novos conhecimentos ou disciplinas e faça surgir um 

novo profissional, com um perfil distinto dos existentes, com formação básica 

sólida e integradora, capaz de compreender e solucionar os problemas cada vez 

mais complexos das sociedades modernas”. 

Nossa gestão buscará atender os princípios da administração pública, 

pois a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência 

serão observadas no cotidiano da gestão, bem como o respeito aos valores do 

PDI da UFSM, como a ética, a justiça, a diversidade e a responsabilidade. 



 

Metas da gestão, tendo por base o Documento de Área Interdisciplinar da 

CAPES (2019): 

 

- Revisar e atender o Planejamento Estratégico do PPGPC, sobretudo, os 

objetivos e a inserção social, cultural e econômica; 

- Participar dos processos de avaliação institucional, visando a melhoria da 

gestão e da docência, bem como, a autoavaliação envolvendo docentes, 

discentes e técnicos administrativos, para melhor definição das metas do 

Programa;  

- Incentivar a qualificação continuada e a produção intelectual docente de 

impacto acadêmico, científico e social, com vistas a excelência do Programa e a 

próxima avaliação quadrienal da CAPES; 

- Participar ativamente das reuniões junto ao Centro de Ciências Sociais e 

Humanas, à Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa (PRPGP) e na área 

multidisciplinar da CAPES; 

- Intensificar o diálogo deste Programa com outros Programas de Pós-

Graduação, tanto na UFSM como em outras instituições, nacional e 

internacional, estimulando a organização e nucleação de Grupos de Pesquisa, 

projetos, entre outros, com vistas a integração do Programa com setores da 

sociedade e com outras áreas do conhecimento; 

- Ampliar redes de parcerias nacionais e Internacionais, na realização de bancas; 

na recepção de professores visitantes; no incentivo a publicações internacionais; 

no incentivo ao intercâmbio de alunos com IES estrangeiras; orientação de 

alunos de origem estrangeira; titulação de alunos em cotutela com outros países; 

intercâmbios envolvendo financiamentos recíprocos entre parceiros; 

participação em bancas no exterior; produção intelectual em cooperação com 

pesquisadores estrangeiros; participação em projetos de cooperação 

internacional, participação em editais internacionais; participação de docentes e 

discentes em eventos científicos de caráter internacional; conferências e 

palestras no exterior; prêmios de reconhecimento internacional; o financiamento 

internacional de atividades de pós-graduação; participação em comitês 

editoriais, em revisão de publicações e em editoria de periódicos de circulação 

internacional; publicação de periódicos em língua estrangeira e com inserção 

internacional; participação em diretorias de associações científicas 

internacionais; participação em projetos de pesquisa envolvendo grupos de 

pesquisa de instituições estrangeiras atendendo a meta de internacionalização;  

 - Fomentar a inserção social através da indissociabilidade do Ensino, Pesquisa 

e Extensão com projetos inovadores, visando o fortalecimento dos laços com a 

sociedade;  



- Organizar uma proposta de Projeto de Doutorado em Patrimônio Cultural 

revisando as áreas e linhas de pesquisa; 

- Criar canais de ampliação da comunicação interna e divulgação do programa, 

visando a valorização e a divulgação do conhecimento produzido; 

- Implementar uma política de acompanhamento dos egressos; 

- Primar pela transparência na administração financeira. 

 

Esperamos realizar uma gestão participativa com o apoio dos docentes, 

discentes e técnicos administrativos, para juntos alcançar as metas aqui 

apresentadas e acolher outras que forem sendo propostas.  

 

Santa Maria, 27 de julho de 2021. 
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