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Seminário de Autoavaliação e 
Planejamento Estratégico do 

PPGCTA – Edição 2020
Grupo de Trabalho de Autoavaliação e Planejamento 

Estratégico do PPGCTA-UFSM

1- Motivações 
2- Criação do Grupo de Trabalho de Autoavaliação e 
Planejamento Estratégico do PPGCTA
3- Atribuições do GT de Autoavaliação e Planejamento 
Estratégico do PPGCTA 
4- Metodologia de trabalho do GT
5- Resultados
6 – Proposta de Planejamento Estratégico
7- Discussão

• Objetivo: Apresentação e discussão da proposta de 
Planejamento Estratégico 2020-2026 do PPGCTA 

Seminário de Autoavaliação e Planejamento 
Estratégico do PPGCTA – Edição 2020
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1- Motivações

 Exigência da CAPES na nova 
ficha de avaliação dos PPGs

• fomento da internacionalização e inovação;

• protagonismo do planejamento e avaliação das Universidades;

• relação dos planejamentos dos programas com o PDI e Plano de 
Gestão;

• desenvolvimento de um Plano Estratégico Institucional de pós-
graduação;

• atuação conectadas e arranjos institucionais e regionais;

• impacto social e econômico ligados a desafios regionais e 
nacionais;

• acompanhamento de egressos e empregadores.

2- Criação do Grupo de Trabalho de 
Autoavaliação e Planejamento Estratégico 

do PPGCTA

 Titulares:

- Representantes docentes: Cristiano Ragagnin de Menezes, Paulo Cezar 
Bastianello Campagnol e Tatiana Emanuelli

- Representante discente: Stephanie Reis Ribeiro

- Representante dos egressos: Carla Cristina Bauermann Brasil

- Representante do mercado de trabalho: Aline de Oliveira Fogaça (Vinícola 
Velho Amâncio – Santa Maria – RS)

 Suplentes:

- Representantes Docentes: Marina Venturini Copetti e Roger Wagner

- Representante Discente: Candida Mastella Sampaio da Silva

- Representante dos egressos: Magda Aita Monego
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3- Atribuições do GT de Autoavaliação e 
Planejamento Estratégico do PPGCTA 

 Elaborar uma proposta de missão/visão/valores do PPGCTA

 Elaborar o diagnóstico e plano de autoavaliação do PPGCTA em consonância 
com as recomendações da CAPES (Ficha de Avaliação) e com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional da UFSM (PDI-UFSM 2016-2026). 

 Analisar os dados do diagnóstico e autoavaliação e formular uma proposta de 
planejamento estratégico para o PPGCTA, incluindo objetivos, metas e 
indicadores de médio e longo prazo. 

 Analisar periodicamente os resultados da autoavaliação do PPGCTA e propor 
ações para atingir as metas (Plano de Ação).  

4- Metodologia de trabalho do GT

 Base existente: Objetivos do PPGCTA, planejamento estratégico do 
quadriênio anterior, ficha de avaliação do índice de produtividade 
docente (usada como base para abertura de vagas e descredenciamento), 
relatório semestral de atividades do aluno, dados do relatório CAPES. 

 Dados novos: resultado da autoavaliação institucional 2019-2020 da Pós-
Graduação da UFSM (04/2020), análise SWOT (pontos fortes/pontos 
fracos/oportunidades/ameaças) junto a comunidade do PPGCTA 
(04/2020)

 Diretrizes norteadoras: 

 Recomendações da CAPES (Ficha de avaliação e Questões norteadoras da 
autoavaliação dos PPGs);

 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-2026 da UFSM. 
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4- Metodologia de trabalho do GT

Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) 2016-2026 da UFSM. 

• Desafio 1: Internacionalização;

• Desafio 2: Educação Inovadora e Transformadora com 
Excelência Acadêmica;

• Desafio 3: Inclusão Social;

• Desafio 4: Inovação, Geração de Conhecimento e Transferência 
de Tecnologia;

• Desafio 5: Modernização e Desenvolvimento Organizacional;

• Desafio 6: Desenvolvimento Local, Regional e Nacional;

• Desafio 7: Gestão Ambiental.

5- Resultados

5.1- Proposta de missão/visão/valores

 Missão: Qualificar profissionais da área de Ciência e Tecnologia 
de Alimentos para atuar de forma inovadora e sustentável na 
produção e transferência de conhecimento para promover o 
desenvolvimento social e econômico. 

 Visão: Ser um programa de excelência na formação de mestres 
e doutores na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

 Valores: O PPGCTA adota os mesmos valores da UFSM, 
comprometendo-se com a educação e geração de conhecimento 
pautada nos seguintes valores: liberdade, democracia, ética, 
justiça, respeito à identidade e à diversidade, compromisso 
social, inovação e responsabilidade. 
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5- Resultados

5.2- Plano de atividades do aluno e reformulação do 
Relatório Semestral de  Atividades do alunos (proposta)

5.3- Planejamento Estratégico 2020-2026 do PPGCTA 
(proposta)

5.4- Reformulação da ficha de avaliação do Índice de 
Produtividade Docente (a ser realizada)


