
ID META / OBJETIVO QUANTIFICÁVEL AÇÃO NECESSÁRIA Atores responsáveis PRAZO
Prazo faltante 

(em dias)
Status Instrumentos de acompanhamento

1
Realizar um dia de imersão do PPGEP para Planejamento Estratégico. 
Repetir anualmente.

Construir a dinâmica, pauta, reservar a Associação de Engenheiros de 
Arquitetos de Ponta Grossa, providenciar recursos.

Coordenador/Todos os docentes 31/06/2019 Concluído Concluído
Documento de Planejamento Estratégico do Programa, atualizado 

anualmente. Plano de ação. Ata e lista de presença.

2 Revisar 100% das ementas das disciplinas Revisão das ementas das atuais disciplinas do PPGEP. Coordenador/Todos os docentes 15/12/2020 Concluído Concluído Planilha de controle das revisões de linha de pesquisa e disciplinas.

3 Disponibilizar versão da página em inglês no website do PPGEP
Acionar a Diretoria e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para 
disponibilização de recursos para página em inglês 

Coordenador 31/12/2019 Concluído Concluído
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-

sensu/ppgep-pg/english

4
Providenciar sistema de vídeo e webconferência na sala P-204 do 
Bloco P (Engenharia de Produção)

Captar recursos que permitam instalação de um ambiente exclusivo do PPGEP 
para aulas/bancas que envolvam vídeo e webconferência

Coordenador 30/06/2020 Concluído Concluído Plano de ação PPGEP

5
Criar relatório anual do PPGEP para divulgação dos resultados anuais 
para stakeholders.

Criar equipe técnica para implantar o relatório; Consolidar Informações; Redigir 
e Publicar Relatório Anual.

Coordenador / Líder do GT 31/12/2021 214 Aberto Plano de ação PPGEP

6
Realizar OpenDay Anual do PPGEP para comunicação dos resultados, 
oportunidades e impacto na sociedade/stakeholders.

 Alinhar temáticas, organizar o evento, convidar stakeholders e realizar o 
evento.

CAAP 31/12/2024 1310 Aberto Plano de ação PPGEP

7 Atualizar o Regulamento Geral do PPGEP Reuniões de colegiado para revisões Colegiado do curso 30/06/2020 Concluído Concluído
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-

sensu/ppgep-pg/

8 Revisar e atualizar todas as Resoluções do PPGEP Reuniões de colegiado para revisões Colegiado do curso 30/11/2021 183 Aberto Plano de ação PPGEP - 2019-2020. Página do programa.

10 Ampliar o Índice H2 do PPGEP para pelo menos 10. Aumento dos índices H dos professores. Todos os docentes 31/12/2022 579 Aberto Plano de ação PPGEP - 2019-2020.

11 Implementar uma disciplina transversal do PPGEP na UTFPR
Oferta de disciplina transversal do PPGEP para nucleação em outros 
programas.

Docentes responsáveis por disciplinas 31/12/2021 214 Aberto Página do programa / Horários

12
Ofertar disciplinas concentradas em todos os semestres para maior 
flexibilidade em cumprimento de disciplinas

Garantir pelo menos 1 disciplina concentrada por semestre Coordenador 31/12/2024 1310 Aberto 2020 e 2021 ok. Página do programa / Horários

13 Revisar / Atualizar as duas linhas de pesquisa do Programa Reuniões de colegiado para revisões Coordenador 31/12/2022 579 Aberto Atas de reuniões de colegiado

14 Receber pelo menos 10 alunos estrangeiros no quadriênio 2021-2024 Ampliar esforços com programas como PAEC/GCUB, Be_a_Doc, co-tutela Coordenador 31/12/2024 1310 Aberto
Acompanhamento anual específico.. Sistema Corporativo e Plataforma 

Sucupira

15
Implementar pelo menos 4 convênios com acordos de co-tutela com 
alunos do PPGEP e instituições internacionais

Ampliar esforços com programas de internacionalização e convênios 
internacionais do PPGEP

Coordenador 31/12/2024 1310 Aberto Acompanhamento anual específico.

16
Conquistar pelo menos 10 bolsas oriundas de projetos de fomento 
externos (captação).

Ampliar esforços com projetos externos e captação de recursos. Todos os docentes 31/12/2024 1310 Aberto Acompanhamento anual específico. (2021 tem duas novas).

17
Gerar pelo menos 2 startups / spin-offs até o final do quadriênio 
relacionadas a teses e dissertações do PPGEP

Ampliar esforços em orientações e incentivos com alunos Todos os docentes 31/12/2024 1310 Aberto Acompanhamento anual específico.

18 Efetivar o PCI (nível mestrado) com o IFTO Avançar nas trativas institucionais e encaminhar à CAPES a proposta de PCI Coordenador e IFTO 31/12/2021 214 Aberto Acompanhamento específico.

19
Auxiliar na nucleação de pós-graduação em Engenharia de Produção 
em outras instituições paranaenses e campus da UTFPR.

Avançar nas trativas institucionais entre interessados. Coordenador 31/12/2024 1310 Aberto Acompanhamento específico.

20
Ampliar e manter resultados positivos do programa (produção científica 
do programa com discentes protagonistas, número de bolsistas 
produtividade, ampliação de cases de sucesso e PTT do programa). 

Atuação da CAAP CAAP 31/12/2024 1310 Aberto Acompanhamento da CAAP.

21
Atingir a média anual de ter pelo menos 150 alunos matriculados no 
programa (mestrado e doutorado) com objetivo da formação sólida na 
área do programa.

Todos os docentes garantindo vagas anualmente no programa Todos os docentes 01/01/2025 1311 Aberto Acompanhamento da CAAP.

22
Manter o quadro docente do programa entre permanentes e 
colaboradores na faixa de 20 a 25 docentes.

Atuação da colegiado, CAAP e comissão de credenciamento, 
descredenciamento e recredenciamento do programa.

Colegiado, CAAP, CCDR 02/01/2025 1312 Aberto Acompanhamento da CAAP.

PLANO DE AÇÃO PPGEP - H2024 
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