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RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO PPGPGP 

QUADRIÊNIO 2016-2019 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório se refere ao planejamento estratégico do processo de 

autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública, 

considerando as articulações com o planejamento estratégico da instituição, objetivando 

a gestão do seu desenvolvimento futuro, adequação e melhorias da infraestrutura e 

melhor formação de seus alunos. 

 

Ainda, na sua formulação, o relatório seguiu a orientação do Grupo de Trabalho 

de Autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação da CAPES, que defina a autoavaliação 

é o processo de se avaliar a si próprio e determina que seu principal objetivo é formativo, 

de aprendizagem. Destaca que, uma vez que a autoavaliação é planejada, conduzida, 

implementada e analisada pelos próprios formuladoras e agentes das ações a serem 

avaliadas, a possibilita uma reflexão sobre contexto e políticas adotadas, além da 

sistematização dos dados que levam à tomada de decisão. 

 

O GT de Autoavaliação do Programas da CAPES, também, lembra que a 

autoavaliação é um exercício de autonomia responsável e sugere uma proposta 

metodológica, a qual foi devidamente adotada no PPGPGP, que destaca como critérios a 

ser considerados no planejamento e implementação da autoavaliação: 
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(a) Monitoramento da qualidade do programa, seu processo formativo, produção 

de conhecimento, atuação e impacto político, educacional, econômico e social. 

 

(b) Foco na Formação discente pós-graduada na perspectiva da inserção social 

e/ou científica e/ou tecnológica e/ou profissional, presencial e/ou a distância do 

programa. 

 

O PPGPGP, além disso, adotou a sequência de etapas para a realização da 

autoavaliação sugerida pelo mesmo Grupo de Trabalho da CAPES. A figura 1 apresenta as 

referidas etapas. 

 

 

Figura 1 – Etapas do processo de autoavaliação sugerida pelo GT de Autoavaliação da 

CAPES 
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O relatório foi feito pela Comissão de Avaliação do PPGPGP, que é composta pelos 

docentes do Programa: Ricardo Lobato Torres, Ana Paula Myszczuk e Hilda Alberton de 

Carvalho. A Profa. Dra. Margarete Lass Herbe, faz parte da comissão, enquanto consultora 

externa as hoc.  

 

A consultora externa é Professora Sênior do PPGMAUI - Programa de Pós-

Graduação em Meio Ambiente Urbano e Industrial, programa profissional sediado no 

Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e realizado em parceria 

com o SENAI e Universidade de Stuttgart/Alemanha. É coordenadora do Acordo de 

Cooperação Internacional firmado entre a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a 

Universidade de Stuttgart (USTTUT). Além disso, é presidente do Fórum Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação Profissionais (FOPROF Nacional).  
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1. A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

(UTFPR)  

 

A história da UTFPR (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ), teve 

início no século passado. Sua trajetória começou com a criação das Escolas de Aprendizes 

Artífices em várias capitais do país pelo então presidente, Nilo Peçanha, em 23 de 

setembro de 1909. 

 

Aos poucos, com o crescimento da escola e o aumento do número de estudantes, 

o ensino tornou-se cada vez mais profissional, até que, em 1937, a escola, agora 

denominada Liceu Industrial do Paraná, começou a ministrar o ensino de 1º grau. Em 

1942, a organização do ensino industrial foi realizada em todo o país. Com a reforma, foi 

instituída a rede federal de instituições de ensino industrial, e o Liceu passou a se chamar 

Escola Técnica de Curitiba.  

 

Em 1943, tiveram início os primeiros cursos técnicos: Construção de Máquinas e 

Motores, Edificações, Desenho Técnico e Decoração de Interiores. Antes dividido em 

ramos diferentes, em 1959 o ensino técnico no Brasil foi unificado pela legislação. A escola 

ganhou, assim, maior autonomia e passou a chamar-se Escola Técnica Federal do Paraná. 

 

Em 1974, foram implantados os primeiros cursos de curta duração de Engenharia 

de Operação (Construção Civil e Elétrica). Em 1978, a Instituição foi transformada em 

CEFET-PR, passando a ministrar cursos de graduação plena. 

 

Em 1998, em virtude das legislações complementares à LDBE, a diretoria do então 

CEFET-PR tomou uma decisão de criar um projeto de transformação da Instituição em 
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Universidade Tecnológica. Após sete anos de preparo e o aval do Governo Federal, o 

projeto tornou-se Lei no dia 7 de outubro de 2005.  

 

O CEFET-PR, então, passou a ser a UTFPR – a primeira especializada do Brasil. 

Atualmente, a Universidade Tecnológica conta com 13 campus, distribuídos nas cidades 

de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco 

Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e 

Toledo. 

 

A UTFPR é a primeira universidade no Brasil com a missão de desenvolver a 

educação tecnológica de excelência por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, tendo 

como principal foco a graduação, a pós-graduação e a extensão. Nesse sentido, diferencia-

se das demais universidades brasileiras, voltadas para o ensino tradicional. 

 

Por sua vocação tecnológica, possui estreita relação com a sociedade e com suas 

demandas e suas pesquisas combinam características de abrangência internacional com 

inserção social e diálogos com os setores da sociedade, em especial o setor produtivo e os 

entes governamentais.  

 

A figura 2 mostrada o modelo de negócio da UTFPR, com os números indicativos 

das áreas de ensino, pesquisa e extensão na IES. 
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Figura 2 – Modelo de Negócio da UTFPR 

 

A UTFPR, em seu PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), reafirmou sua 

Missão, Visão e Valores, os quais são considerados componentes permanentes e 

referenciais na definição das políticas, planos e ações da UTFPR, quais sejam: 

 

a) Missão: desenvolver a educação tecnológica de excelência por meio do ensino, 

pesquisa e extensão, interagindo de forma ética, sustentável, produtiva e inovadora com 

a comunidade para o avanço do conhecimento e da sociedade; 

b) Visão: ser modelo educacional de desenvolvimento social e referência na área 

tecnológica; 

c) Valores: 

– ética: gerar e manter a credibilidade junto à sociedade; 

– desenvolvimento humano: formar o cidadão integrado no contexto social; 
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– integração social: realizar ações interativas com a sociedade para o 

desenvolvimento social e tecnológico; 

– inovação: efetuar a mudança por meio da postura empreendedora; 

– qualidade e excelência: promover a melhoria contínua dos serviços oferecidos 

para a satisfação da sociedade; 

– sustentabilidade: assegurar que todas as ações se observem sustentáveis nas 

dimensões sociais, ambientais e econômicas. 

 

A figura 3 mostra o mapa estratégico da UTFPR, com sua missão, visão, valores, 

alicerces, processos e resultados.  

 

Figura 3 – Mapa estratégico da UTFPR 
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2. O PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO NA UTFPR 

 

A avaliação global de uma instituição acadêmica é complexa e particularmente na 

UTFPR, por sua estrutura multicâmpus e suas características específicas, se torna ainda 

mais difícil. Por isso, a proposta do Processo de Avaliação Institucional é orientada no 

sentido de que a elaboração e a implementação de uma metodologia de avaliação 

ocorram por etapas, com desenvolvimento simultâneo, em todos os Câmpus. 

 

O processo de avaliação institucional fundamenta-se na missão, valores, 

dimensões e objetivos explicitados anteriormente e está estruturado para ser um 

processo permanente de avaliação e realimentação das ações institucionais. Tem 

abrangência interna e externa, envolvendo tanto a comunidade acadêmica interna 

(docentes, técnicos-administrativos e discentes), como a comunidade externa aos setores, 

representada pelos órgãos de controle oficial, egressos, comunidade empresarial e 

lideranças de entidades representativas da sociedade. 

 

Com isso, a autoavaliação institucional pretende atender às necessidades 

institucionais, como instrumento de gestão e de ação acadêmica-administrativa de 

melhoria institucional e, como todos os segmentos da comunidade acadêmica são 

sensibilizados, permitir a apropriação de seus resultados.  

 

A autoavaliação é composta por diversos documentos, a saber: relatório de 

autoavaliação, relato institucional e relatório de gestão. Adota metodologia participativa, 

buscando trazer para o âmbito das discussões as opiniões de toda comunidade acadêmica, 

de forma aberta. Para o processo de autoavaliação foi aprovado, pelo Conselho 

Universitário, um regulamento próprio.  
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Nesse documento, foi criada a CPA (Comissão Própria de Avaliação) da UTFPR, a 

qual iniciou suas atividades em dezembro de 2004. A Comissão (CPA) é o ente designado 

para planejar, organizar, refletir e cuidar do interesse de toda a comunidade no processo 

avaliativo. Tem a participação e envolvimento de toda comunidade acadêmica; da 

comunidade externa, por meio da participação de um membro representante da 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná e de um membro da Federação dos 

Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado do Paraná e apoio dos gestores 

da Instituição, além da disponibilização de informações e dados confiáveis.  

 

O relatório de autoavaliação e relato institucional são validados pela CPA 

(Comissão Própria de Avaliação), que tem na sua composição: representantes docentes, 

discentes, Sociedade civil (Federações sindicais) e técnicos administrativos. Esses 

documentos são postados no EMEC e no portal da instituição, no espaço da CPA e, após 

validados, ficam disponíveis a toda a comunidade. 

 

Já o relatório gestão, é aprovado pelo Conselho de Administração e, após correção, 

é encaminhado para o Conselho Universitário, para análise e aprovação. Após aprovado o 

relatório fica disponível para consulta da comunidade no site da Instituição e é postado 

na plataforma do TCU (Tribunal de Contas da União).  

 

Tanto no relatório de gestão, quanto no relatório de autoavaliação são 

apresentadas ações realizadas para efetivação dos objetivos institucionais, previstos no 

PDI. A planilha de acompanhamento do PDI está disponível em: 

http://portal.utfpr.edu.br/planejamento-e-administracao/planejamento/gestao  

   

A metodologia proposta orienta o processo quanto às decisões, técnicas e 

métodos de forma flexível para, diante de situações concretas, assumirem novos 

http://portal.utfpr.edu.br/planejamento-e-administracao/planejamento/gestao


 

 

11 

 

contornos, adotar decisões e técnicas mais oportunas e diretamente vinculadas às 

situações em pauta.  

 

As técnicas utilizadas poderão ser: seminários, painéis de discussão, reuniões 

técnicas e sessões de trabalho, entre outras. Para problemas complexos poderão ser 

adotados métodos que preservem a identidade dos participantes. A avaliação abre espaço 

para sugestões e avaliações espontâneas em todos os instrumentos de avaliação interna. 

A autoavaliação ocorre a partir de um processo composto por quatro etapas, que seguem: 

 

I - Planejamento e Preparação Coletiva. O objetivo desta etapa é planejar a 

autoavaliação, estimular e envolver os atores no processo. Esta etapa prevê as seguintes 

ações: reuniões da CPA, com a função de coordenar e articular o processo de 

autoavaliação; planejamento da autoavaliação com a definição de objetivos, estratégias, 

metodologia, recursos e cronograma; sensibilização da comunidade acadêmica, buscando 

o envolvimento com o processo da CPA e seus núcleos.  

 

II - Desenvolvimento do Projeto Proposto. O objetivo desta etapa é a 

concretização das atividades que foram programadas na proposta de autoavaliação. Esta 

etapa prevê as seguintes ações: definição dos grupos de trabalho e/ou comissões; 

realização das técnicas programadas como: seminários, painéis de discussão, reuniões 

técnicas e sessões de trabalho; construção dos instrumentos de avaliação (questionários, 

entrevistas e/ou outros), quando for o caso; definição dos recursos que serão envolvidos 

no processo avaliativo; aplicação dos instrumentos de avaliação pelas comissões; 

definição da metodologia de análise e interpretação de dados; e elaboração dos relatórios 

de autoavaliação.  
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III – Consolidação do processo e Programação de Redirecionamento. O objetivo 

desta etapa é o de incorporar os resultados encontrados na avaliação e buscar, através 

destes, a melhoria da qualidade na UTFPR. As ações previstas nesta etapa são: organização 

das discussões dos resultados por meio da comunidade acadêmica e administrativa; e 

interpretação dos dados, com a análise comparativa entre exercícios.  

 

IV – Divulgação dos Resultados. O objetivo dessa etapa é a divulgação dos 

resultados, que ocorre por meio de reuniões com as chefias, divulgação de documentos 

informativos impressos ou eletrônicos e outros; e servirá para tornar públicas as 

oportunidades para ações de transformação vindas do processo avaliativo.  

 

No relato Institucional e no relatório de autoavaliação são apontadas as 

oportunidades de melhoria percebidas a partir dos resultados dos processos avaliativos 

da instituição e os relatórios estão disponíveis no portal da instituição 

(http://portal.utfpr.edu.br/comissoes/permanentes/cpa). 

 

Também são elencadas as ações de melhoria realizadas a partir dos resultados 

dos processos avaliativos entre as quais estão: Solicitação de capacitação para servidores; 

Colocação de piso tátil e elevadores; Rodízio de atividades entre servidores; Alteração de 

portal; Definição de prazos de entrega; Alteração de lotação de servidores; Troca de 

servidores entre setores; Troca de disciplinas; Forma de atendimento ao público;·Oferta 

de cursos específicos; Oferta para cursos de formação pedagógica; Oferta de cursos de 

metodologias ativas; Indicação para o DEPED fazer acompanhamento de professores com 

notas abaixo da média; Capacitação em Design de cursos; Capacitação em Design de 

disciplinas; Capacitação em Metodologias ativas;  Reuniões com apresentação de boas 

práticas; Melhoria do instrumento de avaliação de setores;  Atualização do instrumento 

de avaliação de Clima Organizacional;  Disponibilização da sala 24 horas em Cornélio 

http://portal.utfpr.edu.br/comissoes/permanentes/cpa
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Procópio; Aquisição de bibliografias específicas; Aquisição de licenças para a biblioteca 

Digital – Bibliotec; Alteração de horário de atendimento ao público em alguns setores;  

Criação de grupos de estudo sobre legislação;  Apoio à participação em eventos;  Utilização 

de lixeiras para coleta seletiva; Fixação de horário de atendimento dos setores; 

Atualização das bibliografias nos PPCs revistos; Ampliação de restaurante universitário;  

Melhoria na acessibilidade; Disponibilizar carta de serviços aos usuários dos serviços da 

UTFPR;  Disponibilização do Bibliotec;  Curso de manejo integrativo de conflitos; Curso de 

inteligência Emocional; Curso de legislação de compras; Aquisição de normas técnicas e 

licença de uso para e-book minha biblioteca (8.500 livros) e coleção Ebsco (170.000 livros); 

Reforma de laboratórios; Disponibilização de mais espaço de auditórios;   Adequação de 

rampas de acessos;  Aumento da oferta de estágios; Disponibilização de sistema de e-

mails; Disponibilização do sistema SAP para acompanhamento da extensão; Nomeação de 

comissão e ações para trabalhar políticas institucionais voltadas para a sustentabilidade;  

Comissão gestora do plano de logística sustentável. 

 

Os resultados dos diversos processos de avaliação institucional produzem 

subsídios para proposição de melhorias anuais, que se tornam visíveis no 

acompanhamento do PDI da UTFPR (http://portal.utfpr.edu.br/planejamento-e-

administracao/planejamento/gestao ). 

 

Por sua vez, a metodologia da Avaliação Institucional é constituída pelas seguintes 

ações:  

 

a) Reuniões da CPA, com a função de coordenar e articular o processo de 

autoavaliação;  

b) planejamento da autoavaliação, com a definição de objetivos, estratégias, 

metodologia, recursos e cronograma;  

http://portal.utfpr.edu.br/planejamento-e-administracao/planejamento/gestao
http://portal.utfpr.edu.br/planejamento-e-administracao/planejamento/gestao
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c) sensibilização da comunidade acadêmica, buscando o envolvimento com o 

processo;  

d) definição das ações dos diversos grupos de trabalho;  

e) realização de seminários, painéis de discussão, reuniões técnicas e sessões de 

trabalho;  

f) construção e/ou aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação (formulários, 

questionários, entrevistas e/ou outros);  

g) aplicação dos instrumentos de avaliação;  

h) acompanhamento das visitas in loco e análise dos relatórios de avaliação de 

curso;  

i) análise e interpretação de dados, e;  

j) organização das discussões dos resultados pela comunidade acadêmica e 

administrativa.  

 

Os instrumentos de avaliação são compostos por aspectos externos e internos. No 

aspecto externo, tem-se: ENEM; ENADE; ACE e avaliação dos programas de pós-graduação 

realizada pela CAPES. Já, no aspecto interna, tem-se: levantamento do perfil 

socioeconômico e educacional dos candidatos, avaliação do desempenho dos servidores 

da UTFPR (docentes e técnicos-administrativos), avaliação do docente pelo discente, 

avaliação do servidor em função de chefia, pela equipe de trabalho; avaliação do 

desempenho coletivo de setores da Instituição, sob a perspectiva dos usuários; Pesquisa 

de Clima Organizacional, e Pesquisa de Satisfação do Cliente Externo.  

 

O conhecimento dos resultados da avaliação, associado às mudanças e desafios 

que vêm se apresentando para a sociedade como um todo, possibilita que a UTFPR 

estabeleça novos patamares institucionais, no sentido acadêmico, como indutora do 

desenvolvimento sustentável e de relevância social no seu entorno. 
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Por ser uma instituição pública, a UTFPR, também, é fiscalizada e avaliada por 

órgãos de controle oficiais como a Comissão de Ética Pública; a Ouvidoria Geral; o Serviço 

de Informação ao Cidadão; a Auditoria Interna; a Controladoria Geral da União (CGU) e o 

Tribunal de Contas da União (AGU).  

 

 

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PPGPGP 

 

A Missão do PPGPGP é, em consonância com a da UTFPR: 

 

“Formar profissionais para organizações/entes públicos ou de interesse 

público, na perspectiva do Planejamento Urbano e desenvolvimento 

local/regional, com enfoque na Governança e Políticas Públicas, com 

excelência na formação científica e execução de pesquisas técnicas e 

tecnológicas, interagindo de forma ética, sustentável, produtiva e inovadora 

com a comunidade, para o avanço do conhecimento e da sociedade”. 

 

Dessa forma, a Visão do PPGPGP, assim como a da UTFPR, é de: 

 

“Ser modelo educacional de desenvolvimento social e referência na área 

técnica e tecnológica, voltadas para a pesquisa acerca do Planejamento 

Urbano e Desenvolvimento Regional”. 
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Por sua vez, o PPGPGP, alinhado com a UTFPR, adota como Valores a serem 

desenvolvidos, dentre outros:  

 

“Ética, para gerar e manter a credibilidade junto à sociedade; 

desenvolvimento humano, para formar o cidadão integrado no contexto 

social; integração social, para realizar ações interativas com a sociedade para 

o desenvolvimento social e tecnológico; inovação, para efetuar a mudança 

por meio da postura empreendedora; qualidade e excelência, para promover 

a melhoria contínua dos serviços oferecidos para a satisfação da sociedade; e, 

sustentabilidade, para assegurar que todas as ações se observem sustentáveis 

nas dimensões social, ambiental e econômica”. 

 

Nesse contexto, a UTFPR, de maneira geral, objetiva: 

 

a) formar pessoal qualificado em nível de mestrado e de doutorado; 

b) adequar e ampliar a infraestrutura, principalmente de laboratórios, visando à 

realização de pesquisas de ponta; 

c) colaborar de forma direta com o desenvolvimento científico e tecnológico do 

país. 

 

Por sua vez, o PPGPGP, possui como objetivo geral: 

 

“Formar profissionais para organizações/entes públicos ou de interesse 

público com enfoque no seu processo de gestão, Planejamento e Governança 
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Pública, bem como na integração com o desenvolvimento local/regional e 

urbano, dotados de capacidade gerencial holística, sistêmica e inovativa”. 

  

No mesmo matiz, são objetivos específicos, sem desmerecimento de outros que 

naturalmente surgem, e surgirão, no processo de melhoria contínua e 

integralização/consolidação do programa:  

 

1) Pesquisar temas relativos à governança pública e ao desenvolvimento, 

enfocando, ainda, a territorialidade, priorizando-se temas relacionados ao 

Estado, Governo, Sociedade e Administração Pública, bem como outros 

segmentos da sociedade e organizações que se articulam, contribuindo para o 

fortalecimento local e/ou regional; 

2) Estudar, compreender e monitorar os instrumentos de governança pública, 

e ela como um modelo para auxiliar o planejamento e o desenvolvimento, com 

transparência e evidenciação nas relações territoriais entre agentes 

(executores das políticas públicas) e os principais (sociedade) Shareholders do 

Estado; 

3) Propor, a partir dos resultados dos estudos abarcados pelos projetos de 

pesquisa estruturantes, novas alternativas para a instrumentalização e 

efetividade das práticas de gestão, planejamento e inovação; 

4) Discutir e estudar os processos das políticas públicas, com enfoque para o 

seu planejamento e definições, implementação, acompanhamento e avaliação; 

5) Estudar as políticas públicas brasileiras e suas possíveis articulações com o 

desenvolvimento sustentável, nos médio e longo prazos, que exigem não 
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apenas o estudo do processo político e social do Brasil (histórico 

contemporâneo), mas também uma análise das tendências e das forças 

internas e externas que impulsionam e limitam o processo de elaboração e de 

implementação dessas políticas; 

6) Desenvolver métodos, técnicas e estudos para o aprimoramento da prática 

e da teoria sobre a intervenção do Estado visando ao desenvolvimento 

sustentável do território; 

7) Estudar e promover o planejamento enquanto um processo político-social 

por meio da análise e compreensão das dinâmicas sociais, sua inter-relação 

com o território e o planejamento de forma multidimensional abordando, entre 

outros, temas como as ações coletivas, os fenômenos urbanos e regionais 

(como a metropolização, a periferização e novas ruralidades) e a ação do 

Estado e dos demais agentes sociais na conformação do território; 

8) Analisar as políticas públicas de forma multidimensional, abordando, os seus 

conceitos, os atores envolvidos, o ciclo da política, as instituições e a 

participação popular, seus instrumentos e formas de controle; 

9) Aprimorar a prática do processo de planejamento público em prol do 

desenvolvimento sustentável, compreendendo os seus processos de 

planejamento, execução e acompanhamento das atividades do Estado, por 

meio de políticas públicas, para o alcance da sustentabilidade a partir dos 

princípios da governança pública; e 

10) Contribuir com a prática da governança pública, com a capacitação de 

gestores e com estudos aplicados ao planejamento, impacto e avaliação da 

intervenção do Estado na sociedade. 



 

 

19 

 

 

A partir desses objetivos, foram estabelecidas as seguintes metas, a médio prazo:  

 

a) ampliar as ações de cooperação do Programa com órgãos do poder público 

e/ou de interesse público, nos temas referentes ao Planejamento Urbano e 

desenvolvimento local/regional, com enfoque na Governança e Políticas 

Públicas, visando a excelência na formação científica e execução conjunta de 

pesquisas técnicas e tecnológicas. 

b) consolidar o PPGPGP, viabilizando o diálogo no contexto regional e com 

vistas à comunidade internacional, contribuindo de forma incisiva e orgânica 

com a internacionalização do Programa e, por consequência, da UTFPR. 

c) Ampliar a gama de produtos técnicos e tecnológicos resultantes das 

pesquisas vinculadas ao Programa.  

 

Já, a longo prazo as metas são as seguintes: 

 

a) Ampliar a transferência da pesquisa técnica e tecnológica desenvolvida no 

Programa para órgãos do poder público e/ou de interesse público. 

b) Estabelecer parcerias com outros Programas, órgãos públicos ou de 

interesse público para a criação e manutenção de laboratórios multiusuários; 

c) Incentivar e dar suporte à agregação de docentes/pesquisadores de alta 

qualificação, buscando criação de núcleos de excelência na área de 

Planejamento Urbano e Desenvolvimento Regional. 
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Essas ações encontram sua convergência na meta maior da pesquisa e da pós-

graduação da UTFPR, que é provocar aumento no impacto, na acreditação e no 

reconhecimento, na comunidade científica nacional e internacional, da pesquisa e do 

desenvolvimento tecnológico realizados pela UTFPR e em conjunto com seus parceiros.  

 

Sobre o egresso, o Programa espera formar profissionais capazes de: 

 

“Contribuir com o fortalecimento local e/ou regional; empregar instrumentos 

de governança pública no planejamento urbano e desenvolvimento regional, 

valorizando a transparência, evidenciação das relações territoriais entre 

agentes e os princípios da relação de agência; propor alternativas para a 

instrumentalização e efetividade das práticas de gestão, planejamento 

urbano e inovação; desenvolver processos de planejamento e execução de 

políticas públicas, valorizando seu acompanhamento e avaliação”. 

 

Ainda, o egresso deve poder desenvolver métodos, técnicas e estudos para o 

aprimoramento da prática, visando ao desenvolvimento sustentável do território; 

promover o planejamento urbano a partir da análise e compreensão das dinâmicas sociais, 

sua inter-relação com o território e planejamento de forma multidimensional; contribuir 

com o aprimoramento do processo de planejamento público em prol do desenvolvimento 

sustentável, compreendendo os seus processos, planejamento, execução e 

acompanhamento das atividades do Estado; praticar a governança pública, visando à 

capacitação de gestores a partir de estudos aplicados ao planejamento urbano, impacto e 

avaliação da intervenção do Estado na sociedade. 
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O egresso deve poder: visualizar as organizações como sistemas integrados ao 

meio externo e, interpretá-las e conduzi-las estrategicamente; utilizar, apropriadamente, 

o instrumental técnico-científico disponibilizado pela formação no Programa, consciente 

da necessidade de permanente atualização; comunicar-se com indivíduos e grupos, 

liderando-os de forma flexível e empática para ações voltadas ao atendimento de 

necessidades e satisfação de interesses tanto institucionais quanto pessoais; conduzir 

trabalhos em equipe com visão interdisciplinar; e, realizar avaliação crítica de eficiência e 

eficácia das práticas de governança pública e de políticas públicas de desenvolvimento 

regional.  

 

Por tudo isso, o perfil desejado coaduna-se com a geração e disseminação do 

conhecimento, o que se materializa pela efetiva produção científica do Programa, seja 

pelo seu corpo docente e alunos ativos, bem como pelos seus egressos. 

  

 

4. PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO DO PPGPGP 

 

A autoavaliação do PPGPGP parte de um princípio de duplo olhar. O Institucional 

e o do Programa de Pós-graduação em Planejamento e Governança Pública, cujo projeto 

foi concebido de maneira conectada com a missão e os objetivos institucionais e da 

percepção das necessidades das diferentes regiões, no que se refere ao planejamento 

urbano e a governança pública. Dessa maneira, a autoavaliação institucional é 

complementada pela autoavaliação do programa. 

  

O processo de autoavaliação do PPGPGP considera, também, o documento CAPES 

da área de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Regional, de 06.06.2019. Nesse 

documento, são apresentados como pontos a serem observados:  
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"A valorização da inserção e impacto sociais propostos e rígida submissão da 

proposta ao planejamento estratégico das IES. A internacionalização é um dos 

desafios para a Área PUR, sendo observados grandes avanços da capacitação 

em centros acadêmicos já consolidados do exterior, mas muito reduzida 

atração de pesquisadores para os programas e quase inexistência de uma 

internacionalização estratégica.  

 

Outro desafio encontrado é o avanço, em termos de um maior vínculo, entre 

as atividades científicas e a comunidade dos entornos regionais. Há sinais de 

uma aproximação, mas falta protagonismo dos próprios PPGs. O último 

desafio relatado é o do avanço na oferta de cursos de doutorado junto aos 

PPGs de mestrado já em funcionamento, sendo importante e válido que se 

aprovem cursos de doutorado profissionais”. 

 

Sobre a adoção da autoavaliação como parte da avaliação dos PPG, o documento 

de Área ressalta que esse procedimento pode ser identificado a partir das seguintes 

questões: a. Quais os processos adotados pelo PPG para sua autoavaliação? b. Quais as 

metas do programa a médio e longo prazos? c. Há articulação da autoavaliação do PPG 

com outras avaliações da IES? d. Como são os mecanismos de envolvimento de técnicos, 

docentes e discente na autoavaliação? e. Como o PPG avalia a aprendizagem e formação 

do discente? f. Qual a relação do PPG com os egressos? g. Como o PPG avalia a formação 

continuada do docente? h. Como o PPG avalia o desempenho do docente em sala e como 

orientador? i. Como os resultados da autoavaliação contribuíram para melhorar seu PPG? 

j. Foi criada uma comissão para a autoavaliação? Qual a periodicidade de suas análises?  
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O PPGPGP atua alinhado aos objetivos institucionais definidos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), no Plano de Gestão, com as diretrizes definidas pela 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação e pelo Conselho Deliberativo de Pós-graduação 

da UTFPR, do qual fazem parte os diretores de pós-graduação de todos os Campus da 

instituição.  

 

Por outro lado, respeita rigorosamente as orientações da CAPES, 

consubstanciadas no documento da Área de Planejamento Urbano e Desenvolvimento 

Regional. Além de utilizar os resultados dos processos avaliativos institucionais, também 

realiza pesquisas com egressos, participa de fóruns, promove o Seminário de Boas Práticas 

em Políticas Públicas e seminários de projetos de pesquisa. 

 

Sobre a definição da periodicidade da coleta dos dados, a avaliação do docente 

pelo discente é realizada semestralmente, a avaliação dos setores pelos usuários externos 

é realizada anualmente, a pesquisa com os egressos e discente é realizada anualmente e 

a avaliação de desempenho dos docentes é realizada anualmente. Já, a avaliação de clima 

organizacional é realizada bianualmente. A pesquisa de satisfação do usuário do serviço 

público é realizada de forma permanente; o relatório de autoavaliação institucional, o 

relato institucional e o relatório de gestão são realizados anualmente. 

 

Alinhado ao estabelecido no documento da Área PUR, que indica a consideração 

de diferentes aspectos, o processo de autoavaliação do PPGPGP foi pensado para 

analisar duas dimensões, contemplando etapas que envolvem políticas e preparação, a 

implementação de procedimentos e a geração de resultados com foco na formação 

discente e nos impactos e/ou inserção social.  
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Para a definição dos aspectos a serem avaliados e que representem a qualidade do 

Programa, o procedimento contempla as seguintes perspectivas: 

 

a - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO PROGRAMA, produção de 

conhecimento, atuação e impactos. Para o monitoramento interno são 

definidos parâmetros aprovados pelo colegiado do PPGPGP e que 

acompanhados pela respectiva comissão de credenciamento e 

recredenciamento. Utiliza a planilha de acompanhamento da produção dos 

docentes, aprovada no colegiado, como instrumento de apreensão de dados. 

A planilha apresenta sinalização de projetos de pesquisa e de ensino, 

aprovados com fomento, projetos de extensão e iniciação científica, produtos 

técnicos e tecnológicos, bolsa produtividade, publicações qualificadas e 

participação em eventos em geral. 

 

Analisa, ainda, as parcerias nacionais e internacionais estabelecidas, com órgãos 

governamentais, como o INCRA e Ministérios da Saúde e com outras instituições de ensino 

superior, como o Instituto Politécnico de Bragança (IPB/Portugal), o ISAE e o Programa de 

Pós-graduação em Desenvolvimento Regional da UTFPR/PB.  

 

Destaca-se que o Programa oferece a possibilidade de dupla diplomação, por 

meio da parceria Internacional com o IPB, onde vários de seus professores atuam na oferta 

de disciplinas naquele país, recepção de disciplinas ofertadas por professores daquela 

instituição e desenvolvimento de pesquisas em cooperação. 

 

b - FORMAÇÃO - realiza o acompanhamento da formação discente pós-

graduada na perspectiva da inserção social e/ou profissional. A avaliação do 
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impacto leva em consideração tanto o posicionamento dos egressos do 

programa, quanto às parcerias nacionais e internacionais estabelecidas. Além 

disso, no seu planejamento, o PPGPGP definiu a utilização do estágio prático 

profissional e estágio de docência como mecanismo de formação de 

profissionais que possam impactar no desenvolvimento educacional e na 

capacitação para o desenvolvimento de projetos de inserção social. 

 

Para o acompanhamento do discente formado pelo PPGPGP é utilizada a 

ferramenta de pesquisa com o discente e egresso. Nesse caso, são utilizados vários 

instrumentos e resultados de pesquisa: a avaliação do docente pelo discente, a avaliação 

dos setores pelo usuário externo e a avaliação do discente e egresso. Nessa perspectiva, 

também são utilizados os resultados dos Seminários de Boas Práticas em Políticas 

Públicas e seminários de projetos de dissertação e tese.  

 

A planilha de acompanhamento do discente e do egresso, aprovada pelo Conselho 

de Pós-graduação da UTFPR, como instrumento de apreensão de dados. Assim, no 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO PROGRAMA são adotados os seguintes 

indicadores:  

 

a) abrangência da difusão do conhecimento produzido: local, regional, 

nacional ou internacional; 

b) conhecimento produzido - produção bibliográfica, produção técnica e 

participação em eventos -, a partir de indicadores Qualis e indicativos de 

desenvolvimento social. 
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Já, para a FORMAÇÃO discente pós-graduada, é utilizado como indicador: 

 

“O potencial da formação dos recursos humanos em termos da qualidade de 

sua inserção profissional/social, a partir dos locais de atuação de discentes e 

egressos”. 

 

A escala utilizada vai de ruim, ao satisfatório e bom. 

 

 

5. PROCEDIMENTOS:  

 

O projeto de autoavaliação do PPGPGP é decorrente do processo da UTFPR, 

contemplando: objetivos, estratégias, método e suas respectivas técnicas, instrumentos, 

formas de análise, frequência de coleta de dados, cronograma, recursos, equipe de 

implementação, responsabilidades, formas de disseminação e monitoramento do uso dos 

resultados. O procedimento de avaliação é composto por 05 (cinco) etapas, à saber:  

 

A primeira etapa é a de preparação do processo, que consiste no Planejamento da 

autoavaliação e preparação dos instrumentos e ferramentas correspondentes, 

identificando pontos fortes e pontos fracos do programa a partir da avaliação Capes do 

quadriênio anterior. O objetivo desta etapa é planejar a autoavaliação, estimular e 

envolver os atores no processo. Visa formular um pré-plano de autoavaliação.  

 

Prevê as seguintes ações: reuniões da comissão de autoavaliação do PPGPGP para 

coordenação e articulação do processo de autoavaliação; planejamento da autoavaliação 

com a definição de objetivos, estratégias, metodologia, recursos e cronograma; 
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sensibilização da comunidade acadêmica, tudo em consonância com os processos da CPA 

da UTFPR.  

 

Na esteira do planejamento da autoavaliação da UTFPR, o PPGPGP tem sua 

metodologia da Avaliação Institucional constituída pelas seguintes ações: 

  

a) Reuniões da comissão de autoavaliação, com a função de coordenar e articular 

o processo de autoavaliação;  

b) planejamento da autoavaliação, com a definição de objetivos, estratégias, 

metodologia, recursos e cronograma;  

c) sensibilização da comunidade acadêmica, buscando o envolvimento com o 

processo;  

d) realização de seminários, painéis de discussão, reuniões técnicas e sessões de 

trabalho;  

e) construção e/ou aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação (formulários, 

questionários, entrevistas e/ou outros);  

f) aplicação dos instrumentos de avaliação;  

g) análise e interpretação de dados, e;  

h) organização das discussões dos resultados pela comunidade acadêmica e 

administrativa.  

 

A segunda etapa consiste na implementação do planejado ou Desenvolvimento do 

Projeto Proposto. O objetivo desta etapa é a concretização das atividades que foram 

programadas na proposta de autoavaliação. Prevê as seguintes ações: realização das 

técnicas programadas; construção dos instrumentos de avaliação (questionários, 

entrevistas e/ou outros), quando for o caso; definição dos recursos que serão envolvidos 
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no processo avaliativo; aplicação dos instrumentos de avaliação; definição da metodologia 

de análise e interpretação de dados; e elaboração dos relatórios de autoavaliação.  

 

A terceira etapa consiste na Divulgação dos Resultados. O objetivo dessa etapa é 

a divulgação dos resultados, que ocorre por meio da publicação de documentos 

informativos eletrônicos e outros; os quais servirão para tornar públicas as oportunidades 

para ações de transformação vindas do processo avaliativo.  

 

Finalmente, a quarta etapa é a da meta avaliação ou Consolidação do processo e 

Programação de Redirecionamento. O objetivo desta etapa é o de incorporar os 

resultados encontrados na avaliação e buscar a melhoria da qualidade do PPGPGP. As 

ações previstas nesta etapa são: organização das discussões dos resultados com a da 

comunidade acadêmica e administrativa e interpretação dos dados, com a análise 

comparativa entre exercícios.  

 

Os resultados dos processos avaliativos são discutidos na comissão de 

autoavaliação, posteriormente levados para análise e discussão no colegiado do PPGPGP 

e, finalmente, incorporados no todo autoavaliação da UTFPR. A partir dos resultados 

obtidos é que são identificadas as oportunidades de melhorias qualitativas e quantitativas 

no Programa, sendo que sua implementação depende de aprovação no colegiado do 

PPGPGP e, dependendo da competência administrativa, das instâncias superiores da 

UTFPR. 

    

No que se refere à meta avaliação, os resultados e rol de sugestões de melhoria 

do Programa levantadas em um exercício, tem sua implementação monitorada pela 

comissão de autoavaliação e colegiados do PPGPGP, nos exercícios seguintes. Do mesmo 
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modo, a cada exercício o planejamento da autoavaliação é ajustado conforme as 

necessidades percebidas no processo de implementação. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1- MONITORAMENTO DA QUALIDADE 

 

6.1.1 PRODUÇÃO DOCENTE 

 

No quadriênio o Programa teve um total de 244 (duzentos e quarenta e quatro) 

artigos publicados em periódicos. Desses, 85 (oitenta e cinco) são publicações 

qualificadas - de A1 até B1.  

 

O gráfico 1 demostra os totais de publicação do PPGPGP e sua relação com o 

extrato qualificado (Qualis A1 até B1). 
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Gráfico 1 – Publicação em periódicos no quadriênio – extrato qualificado e extrato não 

qualificado 

 

No quadriênio, o docente que mais publicou artigos, no total, teve 45 publicações. 

No extrato qualificado (Qualis A1 até B1), o docente que mais publicou, teve 25 produções 

qualificadas. A média de publicações por docente foi de 15, 25 (quinze vírgula vinte e 

cinco) publicações totais e 5,3 (cinco e três) publicações, no extrato qualificado. 

 

O gráfico 2 apresenta a quantidade de publicações do docente que mais publicou 

no extrato qualificado e a média de publicação dos docentes do PPGPGP, na mesma 

categoria. 
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Gráfico 2 - publicação dos docentes no extrato qualificado - Qualis A1 até B1 

 

O gráfico 3 mostra as publicações em periódicos, no total, com as quantidades 

publicadas pelo docente que mais publicou e a média de publicação dos docentes.  

 

 

Gráfico 3 – publicações dos docentes em periódicos - totais 
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Destaca-se que, no quadriênio, os docentes publicaram junto com os mestrando 

e doutorando, 79 (setenta e nove) artigos. Desses, um total de 34 (trinta e quatro) artigos 

estão no extrato de publicação qualificada (A1 até B1).   

 

 

Gráfico 4 – publicações conjuntas entre docentes e discentes do PPGPGP 

 

A média de publicações conjuntas de docentes e discentes do PPGPGP foi de 05 

(cinco) por docente, sendo que foi de 02 (dois) a médica de publicações conjuntas 

qualificadas. O docente que mais teve publicações conjuntas publicou 10 (dez) artigos com 

os mestrandos e doutorandos. 

 

O gráfico 5 apresenta as médias de produção conjunta docente/discentes do 

PPGPGP e os números do docente que mais publicou em conjunto com os discentes. 
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Gráfico 5 – publicações conjuntas discentes/docentes do PPGPGP 

 

No tocante às orientações, nesse quadriênio, os docentes que compõem os 

Programa foram realizados no total 175 (cento e setenta e cinco) orientações teses e 

dissertações. No período houve 98 (noventa e oito) trabalhos de conclusão de curso 

devidamente concluídos. Também, no período o Programa possui 77 (setenta e sete) 

orientações de trabalho de conclusão de curso, dissertações e teses, em andamento.  

 

O gráfico 6 apresenta as orientações realizadas pelos docentes do PPGPGP no 

quadriênio. 
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Gráfico 6 – orientações realizadas pelos docentes do PPGPGP no período. 

 

O docente que mais orientou, teve 17 trabalhos de conclusão de curso concluídas, 

sendo que a média de orientações concluídas foi de 6,1 (seis vírgula um) trabalhos. O 

docente que tem mais trabalho em andamento tem 13 (treze) e a média de orientações 

em andamento é de 4,8 (quatro virgula oito). 

 

O gráfico 7 apresenta as médias de orientações concluídas em orientações em 

andamento dos docentes do PPGPGP no período. 
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Gráfico 7 - médias de orientação de trabalhos de conclusão de cursos dos docentes do 

PPGPGP  

 

Nesse quadriênio o programa teve um total de 780 (setecentos e oitenta) 

produtos técnicos, sendo que o docente que elaborou mais produtos técnicos, elaborou 

112 (cento e doze). A média das produções técnicas foi de 51 (cinquenta e uma) por 

docente.  

 

Quanto à participação em eventos em geral, o Programa teve um total de 187 

(cento e oitenta e sete) participações. O docente que mais participou em eventos, teve 47 

(quarenta e sete) participações.  A média da participação dos docentes é de 11,6 eventos. 

 

Ainda, os docentes do programa, no último quadriênio, produziram em conjunto 

com os discentes, 45 (quarenta e cinco) relatórios de estágios prático profissionais e 24 

(vinte e quatro) estágios de docência. A média de orientações por docentes é de 2,8 (dois 

virgula 8) estágios práticos profissionais e de 1,5 (um virgula cinco) estágios de docência. 
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No que se refere à iniciação científica, os docentes orientaram 26 (vinte e seis) 

projetos no período. O docente que orientou mais graduandos, orientou 5 (cinco). Em 

relação às orientações de trabalhos de conclusão de curso, foram 25 (vinte e cinco) 

trabalhos, sendo que o docente que orientou mais graduandos, orientou 12 (doze).  

 

A média de orientações de iniciação científica por docente é de 1,6 (um virgula seis) 

trabalhos de iniciação científica por docente e de 1,5 (um virgula cinco) trabalhos de 

conclusão de curso de graduação orientados pelos docentes. 

 

Em relação à liderança em grupos de pesquisa, são 08 os grupos liderados por 

docentes do PPGPGP, a saber: Planejamento Público, Economia e Direito (PED); 

Governança Pública e Desenvolvimento; Políticas Públicas e Dinâmicas de 

Desenvolvimento Territorial (PD2T); Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável;  

Território - Redes, Políticas, Tecnologia e Desenvolvimento ; DISCORD - Grupo de 

Pesquisa Discurso, Comunicação e Democracia; PONTE - Grupo de Pesquisa em 

Comunicação, Política e Tecnologia; Gestão, Tecnologia e Inovação e Cidades, 

Planejamento e Gestão. 

 

O quadro 1 apresenta um resumo das produções técnicas; participação em 

eventos; orientações de estágios práticos profissionais, de estágio de docência, iniciação 

científica e trabalhos de conclusão de curso de graduação e liderança de grupos de 

pesquisa. 

 

TIPO DE 

PRODUÇÃO 

Produção total 

do PPGPGP 

Quantidade de 

produções do Docente 

que mais produziu 

Média da produção 

dos docentes do 

PPGPGP 

Produção técnica 780 112 51 
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Participação em 

eventos 

187 47 11,6 

Orientação de 

estágio prático 

profissional 

45  2,8 

Orientações de 

estágio de docência 

24  1,5 

Orientação de 

iniciação científica 

26 5 1,6 

Orientação de 

trabalhos de 

conclusão de curso 

de graduação 

25 12 1,5 

Liderança de 

grupos de pesquisa. 

8 Não se aplica Não se aplica 

Quadro 1 – resumo da produção docente não bibliográfica 

 

 

6.1.2 PARCERIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

 

A UTFPR, no PDI atual estabeleceu como um dos eixos centrais de 

desenvolvimento institucional, uma política de impulsionamento do processo de 

internacionalização da IES. Assim, foram realizados diversos acordos de cooperação, num 

total de 130 (cento e trinta) termos assinados.  

 

A figura 4 apresenta os países que receberam alunos da UTFPR em mobilidade.  
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Figura 4 - Países que receberam alunos em mobilidade. 

 
Fonte: Escritório de Relações Internacionais UTFPR (2019). 

 
 

Já, a figura 5 ilustra os países que enviaram alunos para a UTFPR. 

 
 

Figura 5 - Países que enviaram alunos para a UTFPR. 

 

Fonte: Escritório de Relações Internacionais UTFPR (2019). 
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De acordo com o que se pode verificar das figura 03 e 04, foram estabelecidas 

parcerias com países como: Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Bélgica, 

França, Holanda, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Cuba, Dinamarca, Equador, 

Espanha, Estados Unidos da América, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, México, Moçambique, 

Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido, Romênia, Rússia, Suécia, Turquia e Ucrânia 

(http://www.utfpr.edu.br/internacional/cooperacao).  

 

Nesse contexto, a UTFPR e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB) realizaram, 

em 2015, acordo para dupla diplomação em nível de graduação. Esse acordo já teve como 

resultado mais de 250 (duzentos e cinquenta) dissertações defendidas nos dois países e 

mais de 180 (cento e oitenta) publicações conjuntas.  

 

Em 2017, essa parceria foi ampliada aos mestrandos do Programa de 

Planejamento e Governança Pública (PGP), possibilitando-se a dupla diplomação com o 

Programa de Mestrado em Administração Autárquica (MAA), daquela instituição 

portuguesa, com reconhecimento em toda a comunidade europeia. A cada ano esse 

Programa abre 04 (quatro) vagas para alunos do PPGPGP.  

 

Nesse acordo, os mestrandos iniciam as atividades no PPGPGP/Brasil e ao final do 

primeiro ano de curso, realizam a qualificação. No primeiro semestre do segundo ano de 

curso realizam estudos no IPB/Portugal e, ao final desse semestre, fazem a defesa do 

trabalho de conclusão de curso em Portugal. Após, retornam ao Brasil para finalizar as 

atividades no PPGPGP e fazer a defesa no Brasil. 

 

Em 2018, foi enviado o primeiro grupo de alunos brasileiros do PPGPGP e a 

primeira defesa de dissertação no IPB (Portugal) ocorreu em fevereiro de 2019. No 

http://www.utfpr.edu.br/internacional/cooperacao
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período letivo de 2019-2020, três alunos de mestrado cursaram a dupla diplomação, 

tendo realizado as defesas no IPB em fevereiro de 2020.  

 

No total, 11 (onze) discentes já se beneficiaram deste termo de cooperação, sendo 

que já houve a defesa de 04 (quatro) dissertações em ambos os países e outros 06 (seis) 

já realizaram a defesa em Portugal e estão ultimando procedimentos para a defesa no 

Brasil. 

 

O gráfico 8 ilustra os resultados dessa cooperação internacional: 

 

 

Gráfico 8 - Resultados da cooperação internacional IPB/Portugal 

 

Nessa cooperação internacional está previsto, também, o intercâmbio do corpo 

docente e a elaboração de pesquisas conjuntas entre os docentes de ambos os Programas. 

Neste caso, houve fluxo nas duas vias, conforme relacionado: 

 

0 2 4 6 8 10 12

VAGAS OFERTADAS

DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS NO BRASIL E EM
PORTUGAL

DISSERTAÇÕES JÁ DEFENDIDAS EM PORTUGAL

11

4

6

DISCENTES QUE CURSARAM DUPLA DIPLOMAÇÃO

DISCENTES QUE CURSARAM DUPLA DIPLOMAÇÃO
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Como resultado do projeto de pesquisa cofinanciado entre UTFPR e IPB, intitulado 

“A eficiência das despesas municipais: uma análise comparativa entre Brasil e Portugal”, 

no período de 01 a 15 de dezembro de 2019, o Prof. Dr. Christian Luiz da Silva participou 

de atividades de pesquisa e ministrou palestras no Mestrado em Administração 

Autárquica, no Instituto Politécnico de Bragança.  

 

A atividade foi realizada em parceria com a Profa. Dra. Sónia Paula da Silva 

Nogueira. Outro vínculo desse projeto, foi a dissertação do mestrando Hamilton Bonatto, 

orientado por ambos os professores, que tratou da eficiência das políticas públicas de 

educação e saúde da microrregião de Paranaguá, no Estado do Paraná. 

 

Além disso, a Profa Dra. Simone Aparecida Polli participou do intercâmbio 

internacional e troca de práticas acadêmicas, como professora visitante na disciplina de 

“Ordenamento e Urbanismo”, do Mestrado em Administração Autárquica da Escola 

Superior de Comunicação, Administração e Turismo (EsACT-IPB), no período de 03 a 12 de 

dezembro de 2019. Nessa atividade, contribuiu com as atividades acadêmicas em 

andamento no Instituto, eventos, aulas abertas, seminário de pesquisa, troca de 

experiências propostos no período de visita. 

 

O PGP recebeu a visita da Prof.a Sónia Paula da Silva Nogueira, do Mestrado em 

Administração Autárquica, do Instituto Politécnico de Bragança, que ministrou aulas na 

graduação em Administração, na disciplina de Contabilidade e Orçamento Público, sob 

responsabilidade do Prof. Ricardo Lobato Torres, e na pós-graduação, na disciplina de 

Orçamento e Finanças Públicas, sob responsabilidade dos Profs. Antonio Gonçalves de 

Oliveira e Rogério Allon Duenhas, no período de 18 a 22 de novembro de 2019. 
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Outra ação de internacionalização do PPGPGP foi realizada com a Universidade La 

Sapienza, que prevê a mobilidade de alunos e professores, bem como o desenvolvimento 

de pesquisas. A partir desta cooperação, houve maior estreitamento com o Programa de 

Doutorado em Desenvolvimento Econômico desta universidade para pesquisas conjuntas 

na área de economia circular, planejamento urbano e desenvolvimento regional. 

 

No período em que realizou estágio de pesquisa na Cátedra de Direito e Genoma 

Humano na Universidad del País Vasco, Espanha, o Prof. Ricardo Lobato Torres, atual 

coordenador do Programa, iniciou negociações com o Coordenador do Programa de 

Doutorado em Patrimônio Arquitetônico, Civil, Urbanístico e Reabilitação de 

Construções Existentes, da UPV/EHU, o Prof. Santiago Sanchez, para um Convênio de 

Cotutela de Doutorado. Os trâmites para aceite e formalização iniciaram em abril de 2020.   

 

Nas parcerias nacionais, o PPGPGP possui um acordo de cooperação técnica o 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no Semiárido 

(PLANDITES/UERN – Campus Pau dos Ferros), para atuação mútua nas atividades de 

ensino de pós-graduação, de pesquisa, e de extensão.  

 

O intercâmbio permite que alunos e professores para a realização de atividades de 

ensino de Pós-graduação; oferta de até 05 vagas de intercâmbio discente entre as 

instituições/programas; intercâmbio de professores para realização de bancas de defesa 

de trabalhos; oferta de disciplina especial não contemplada pelos currículos dos 

programas, coordenada conjuntamente por professores de ambos os programas e 

validação mútua de créditos de disciplinas cursadas nas instituições cooperantes.  

 

A cooperação permite, também, o intercâmbio de professores e alunos para 

realização de atividades, execução conjunta e compartilhamento mútuo de resultados de 
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pesquisas, material científico e publicações. Além disso, mediante prévia concordância 

mútua, poderão se declarar parceiras institucionais em projetos que envolvam a temática 

da governança, sustentabilidade, inovação, desenvolvimento, meio ambiente, 

planejamento urbano e regional, gestão ou políticas públicas. 

 

Finalmente, a cooperação permite o intercâmbio de professores permanentes ou 

colaboradores e alunos regulares para realização de atividades e execução conjunta de 

eventos, projetos e programas de extensão. 

 

Ainda, o Programa possui um convênio com o ISAE, via Programa de Mestrado 

Profissional em Administração, em que os alunos de ambos os programas podem cursar 

as disciplinas ofertadas em ambas as instituições.  

 

O PPGPGP possui, também, algumas disciplinas ofertadas em conjunto com 

outros Programas. Um exemplo é a disciplina sobre “Cidades inteligentes sustentáveis”, 

que contou com 39 alunos mestrandos, doutorandos e alunos especiais, tanto do PPGPGP, 

como do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR/UTFPR/Pato 

Branco), Programa de Pós-graduação em Sustentabilidade (PPSSAU/UTFPR/Curitiba), do 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia (PPGTE/UTFPR/Curitiba) e outros programas 

externos à UTFPR. 

 

Outra disciplina ofertada foi a de “Colonialidade do Saber Urbano: prática de 

ensino cooperativa”, uma experiência interdisciplinar colaborativa, oferecida em 

cooperação entre programas de pós-graduação do Brasil. A coordenação da atividade foi 

do Laboratório Ettern (Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza) do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano/UFRJ. Contou com a participação especial de Agustin 

Lao-Monte (University of Massachusetts at Amherst).  



 

 

44 

 

 

Os programas participantes foram: FAU/UFBA, Programa de Pós-Graduação em 

Planejamento Urbano e Regional/UFRJ, Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais/PUC-Rio, Programa de Pós-Graduação em Economia/UFF, Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo/UFF, Departamento Desenvolvimento Agrícola e 

Sociedade/UFRRJ, FAU/USP e Programa de Pós-Graduação em Planejamento e 

Governança Pública/UTFPR. 

 

Outro exemplo é o da disciplina de Direito Ambiental, do Programa de Pós-

graduação em Meio Ambiente Urbano e Industrial (PPGMAUI/UFPR), que foi lecionada 

por docente do PPGPGP e ofertada para alunos de ambos os Programas. Já ocorreram 

duas edições dessa modalidade conjunta, sendo que cada turma contou com 25 alunos 

dos PPGs. 

 

Sobre a aproximação e cooperação com a comunidade, no atual quadriênio, o 

Programa estabeleceu dois convênios com órgãos públicos, INCRA/PR e Ministério da 

Saúde, para expansão de turmas fora de sede. O convênio com o INCRA resultou em 15 

(quinze) servidores pós-graduados, sendo que dois deles com dupla diplomação junto ao 

Instituto Politécnico de Bragança (Portugal).  

 

Já o convênio com o Ministério da Saúde, celebrado em 2020, para ter início em 

2021, possibilitará a formação de até 25 (vinte e cinco) mestres. Destaca-se que estão 

previstas bolsas de pesquisa para os mestrandos do Ministério da saúde que desejem 

cursar o PPGPGP e a dupla diplomação com o Instituto Politécnico de Bragança/Portugal. 

 

 

6.2 FORMAÇÃO/INSERÇÃO PROFISSIONAL 
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No que se refere à empregabilidade, dos 21 egressos do curso em 2020, 20 (95,2%) 

declararam estar formalmente empregados e apenas um (4,8%) declarou não estar 

formalmente empregado. Entre os que estão formalmente empregados, 12 declararam 

que atuam na mesma área de formação.  

Ainda, entre os egressos formalmente empregados, oito possuem equipes sob sua 

responsabilidade, sendo que o número de integrantes das equipes varia de dois a 25 

integrantes.  

 

O gráfico 9 ilustra as os números sobre a inserção profissional dos egressos do 

PPGPGP. 

 

 

Gráfico 9 – inserção profissional dos egressos 

 

Dos 21 egressos, dois (9,5%) são sócios/proprietários de empresas. Ainda, 12 

egressos trabalham em empresas relacionadas à área de formação. Com relação à 

docência, quatro egressos informaram que atuam na área, sendo dois em instituições de 

ensino superior.  

95%

5%

INSERÇÃO PROFISSIONAL

FORMALMENTE EMPREGADOS

NÃO FORMALMENTE
EMPREGADOS
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O gráfico 10 ilustra a distribuição de egressos conforme a situação de emprego.  

 

 

Gráfico 10 – Distribuição de Egressos Conforme Natureza do Trabalho 

 

Já, o gráfico 11, mostra a distribuição de egressos com relação ao exercício da 

docência. 
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Gráfico 11 – Distribuição de Egressos com Relação ao Exercício da Docência 

 

Com relação à inserção no mercado de trabalho, onze egressos (52,4%) 

informaram que o curso aumentou sua inserção no mercado de trabalho. Finalmente, 

apenas cinco egressos informaram ter feito ou estão buscando, formação complementar, 

todos esses na própria UTFPR.  

 

O gráfico 12 demonstra a situação dos egressos com relação à inserção no mercado 

de trabalho. 

 

 

Gráfico 12 – Situação dos Egressos com Relação à Inserção no Mercado de Trabalho 

 

Com relação à aplicação do trabalho final do curso na obtenção de melhorias, 10 

egressos (47,6%) responderam positivamente.  

 

O gráfico 13 demostra a aplicação do trabalho na obtenção de melhorias. 
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Gráfico 13 – Aplicação do Trabalho na Obtenção de Melhorias 

 

Quando à aplicação dos seus trabalhos de final de curso, alguns egressos 

relataram que como se formaram recentemente ainda não foi possível aplicar.  

 

Seguem algumas respostas apresentadas: 

1.   O mestrado Profissional em Planejamento E Governança Pública proporciona 

um cabedal de conhecimentos delineados especificamente para o aprimoramento dos 

gestores públicos. 

2.   Orientações aos conselhos municipais, quando solicitado. Participação no 

grupo de estudos Observatório dos Conselhos (UFPR). 

3.   Espero que seja utilizado para aprimorar a gestão de PI nos NITs em termos 

de governança pública. 

4.   Elaborado fluxo do procedimento de obtenção de terras, análise dos dados 

com identificação dos gargalos o que possibilita enfrentá-los com a equipe de trabalho. 

5.   Melhoria de processo e governança pública 

48%
52%

APLICAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 
DE CURSO

FOI APLICADO

NÃO FOI APLICADO AINDA/EM
APLICAÇÃO
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6.   Por estar recém-egresso do curso de mestrado, ainda não foi realizada a 

aplicação de trabalho. Mas vai ser realizado na melhoria de processos e procedimentos 

com entidades parceiras. 

7.   Ainda não foi aplicado, pois a política pública foco da minha pesquisa 

(Assistência Técnica para beneficiários da Reforma Agrária - ATER), está praticamente 

paralisada no governo federal. Numa outra conjuntura, numa eventual retomada desta 

importante política pública, os conhecimentos adquiridos durante a pesquisa poderão ser 

aplicados na melhoria dos procedimentos de contratação, monitoramento e avaliação 

destes serviços junto ao público beneficiário. 

8.   Desenvolvendo métodos e processos. 

9.   Da dissertação foi elaborado um livro "Diretrizes para elaboração de política 

pública de ciclomobilidade: experiências do Programa CICLOVIDA da UFPR", o qual foi 

impresso 1.000 unidades e distribuídos gratuitamente para os 399 municípios do Paraná 

por meio do CONCICLO, para as bibliotecas, na UFPR e UTFPR, para ONG's, e 

disponibilizado em meio eletrônico para ampla divulgação e consulta ao material. 

10.  Como ministro cursos sobre licitações e contratos para servidores públicos, o 

conhecimento sobre planejamento e governança proporcionou melhoria no trabalho. 

 

No item acerca da inserção profissional dos pós-graduados, verificou-se um 

aumentou a empregabilidade de parte dos alunos e de outros contribuiu que esses 

pudessem assumir posição de destaque nos respectivos órgãos públicos.  

 

Destaca-se que o PPGPGP tem egressos em diferentes órgãos da administração 

direta e indireta, ocupando cargos que têm atuação estratégica na definição de políticas 

públicas de planejamento urbano. Com relação a cargos de gestão, onze egressos 

informaram que ocupam cargos de gestão.  
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O gráfico 14 apresenta a distribuição dos egressos em cargos de gestão. 

 

 

Gráfico 14 – Distribuição dos Egressos em Cargos de Gestão 

 

Entre os diferentes órgãos em que os mestres, mestrandos(as) e doutorandos(as) 

atuam, é possível citar: Prefeitura de Curitiba (Secretaria de Esportes e Lazer, Fundação 

de Ação Social, Secretaria de Saúde, Escola de Administração Pública de Curitiba), 

Prefeitura de Garuva, Prefeitura de Almirante Tamandaré, Prefeitura de Pinhais, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), Instituto Federal Técnico do Paraná (IFE/PR), Instituto Federal Técnico de Santa 

Catarina (IFE/SC), Fundação O Boticário, INCRA, Câmara de Vereadores de Curitiba, 

Advocacia Geral da União (AGU), Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TECE/PR), 

AGEPAR, Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná (SSP/PPR), Corpo de 

Bombeiros do Estado do Paraná, Hospital de Clínicas do Paraná, Câmara dos Deputados 

da República Federativa do Brasil e Procuradoria Geral do Estado do Paraná (PGE/PR). 

 

Quanto à inserção no mercado, os motivos apresentados foram os seguintes: 
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1.   Sou servidor público com estabilidade, deste modo, neste momento não 

busco reposicionamento no mercado de trabalho. 

2.   Ainda não, pois acabei de concluir, mas espero que me possibilite novas 

oportunidades, especialmente na docência. 

3.   Possibilitou o ingresso na docência 

4.   Já era servidora pública quando fiz o curso, estou buscando oportunidades 

para atuar no magistério. 

5.   Devido estar em doutoramento, e com licença para estudos, só posso atuar 

com atividades técnicas. 

6.   Além de tornar-me um profissional melhor qualificado, a titulação permitiu 

participar de mais processos seletivos para trabalho, inclusive valendo pontuação melhor, 

7.   Considerando que a entrada regular no serviço público é por meio de 

concurso público, o curso não teve influência na minha inserção no mercado de trabalho. 

8.   Na área de treinamento. 

9.   Recebi convite para gravação de aulas. 

10.  aperfeiçoamento da governança no ambiente de trabalho 

11.  Porque vou partir para a pesquisa e docência. 

12.  Ampliou a base de conhecimento, com olhar diferente na busca da resolução 

de problemas afetos à área de trabalho. Por trabalhar em instituição pública, está 

possibilitando uma visão diferente e propositiva em lidar com a coisa pública na busca 

pela resolução de problemas.  

13.  Ainda não houve expansão das atividades laborais, em função de questões de 

saúde. 

14.  Sou servidora pública. O curso ampliou meus conhecimentos e não a minha 

inserção no mercado. 

15.  Abre a possibilidade de atuar no ramo da docência, como atividade 

complementar à de servidor público federal. 
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16.  Capacita para melhor desempenhar as funções.  

17.  Como servidora pública, o mestrado me permite ampliar as áreas de atuação 

e de gestão que antes estava limitada à área de graduação. 

18.  Qualificação 

 

O quadro 2 apresenta um resumo das respostas categorizadas dos egressos. 

 

 

QUADRO RESUMO DAS RESPOSTAS DOS EGRESSOS DO PPGPGP 

 

 Está 

Formalmente 

Empregado 

Não Está 

Formalmente 

Empregado 

Emprego na área de 

formação 

Sim 12 0 

Não 8 1 

    

Responsável por equipe Sim 9 0 

Não 11 1 

    

Ocupa cargo de gestão Sim, apenas de 

gestão 

4 0 

Sim, gestão e 

atividade técnica 

6 0 

Não, apenas 

atividade técnica 

10 1 

    

Sim 2 0 
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Sócio/Proprietário de 

empresa 

Não 18 1 

    

Empresa relacionada à 

área de formação 

Sim 12 0 

Não 8 1 

    

Atua ou atuou na 

docência 

Sim 5 0 

Não 15 1 

    

O curso ampliou a 

inserção no mercado de 

trabalho 

Sim 11 0 

Não 9 1 

    

Trabalho de pós-

graduação foi aplicado 

para obter alguma 

melhoria 

Sim 10 0 

Não 10 1 

    

Formação 

complementar após 

conclusão 

Sim (UTFPR) 6 0 

Não se aplica 14 1 

Quadro 2 – Resumo das Informações Fornecidas 

 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS 

NO PPGPGP 
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Uma vez realizado o diagnóstico da autoavaliação do PPGPGP, foram verificadas 

quais ações já foram tomadas para efetivação de melhorias.  Essas melhorias se centraram 

em tópicos como: bolsas, infraestrutura, parcerias com outros órgãos, 

internacionalização, biblioteca, repositórios e assinaturas de plataformas digitais. 

 

Além disso, também, foram considerados os desafios apresentados pelo 

documento da Área PUR, que são: valorização da inserção e impacto sociais propostos e 

rígida submissão da proposta ao planejamento estratégico das IES; internacionalização; 

avanço, em termos de um maior vínculo, entre as atividades científicas e a comunidade 

dos entornos regionais e avanço na oferta de cursos de doutorado junto aos PPGs de 

mestrado já em funcionamento, sendo importante e válido que se aprovem cursos de 

doutorado profissionais. 

 

Na questão da oportunização de bolsas de pesquisa, o PPGPGP é um programa de 

pós-graduação profissional. Assim, são raros os editais que permitem que os discentes 

possam concorrer a bolsas de estudos. Dessa forma, o Programa buscou alternativas para 

fomento e oferta de bolsas. Com isso buscou tanto o financiamento externo, via abertura 

de turmas fora de sede, quanto a implementação de editais internos à UTFPR.  

 

Com isso, já foram contemplados com bolsa de pesquisa um total de 03 (três) 

discentes, sendo 01 (um) de doutorado (2020) e 02 de mestrado (2020 e 2021), todos com 

recursos próprios da UTFPR, da Diretoria de Pós-graduação da UTFPR/CT (doutorado) e 

PPGPGP (mestrado). Será implementada nova bolsa de doutorado para a turma de 2021. 

 

No quesito da infraestrutura, o Programa possibilitou a disponibilização de salas 

exclusivas para os docentes, assim como para oferta de disciplinas. Além disso, no âmbito 

da UTFPR foi melhorada a estrutura da biblioteca, com disponibilização de cabines de 
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estudos aos discentes. Do mesmo modo, cada docente do Programa dispõe de notebook, 

devidamente atualizado, para realização de suas atividades. 

 

Na melhoria das parcerias com outros órgãos, nesse quadriênio foram 

impulsionadas tanto as parceiras nacionais, quanto as internacionais. Nas parcerias 

nacionais, o Programa buscou e efetivou cooperação com outros programas, instituições 

e com vários órgãos públicos. Dessa forma realizou, inclusive, a expansão de vagas, em 

das turmas fora de sede, uma em parceria com o INCRA/PR e outra com o Ministério da 

Saúde.  

 

Nas parcerias internacionais, o Programa concretizou cooperação de longo prazo 

com o Instituto Politécnico de Bragança/Portugal, por meio da disponibilização de dupla 

diplomação, no Mestrado em Administração Autárquica. Destaca-se que 11 (onze) alunos 

já foram diplomados nessa modalidade.  

 

Em termos de um maior vínculo entre as atividades científicas e a comunidade 

dos entornos regionais, verifica-se uma valorização das dissertações com o entorno 

regional - Curitiba e região metropolitana, na perspectiva da implementação por 

diferentes órgãos públicos dos resultados das pesquisas desenvolvidas nas dissertações 

 

O último desafio relatado pela Área PUR, é a necessidade de avanço na oferta de 

cursos de doutorado junto aos PPGs de mestrado já em funcionamento, principalmente 

cursos de doutorado profissionais. O PPGPGP teve seu programa de doutorado 

profissional aprovado em 2019, tendo duas turmas já em andamento.  

 

Sobre as melhorias na biblioteca, repositórios e assinatura de plataformas 

digitais, a UTFPR estabeleceu no seu PDI a implementação de política para ampliação e 
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atualização contínua na infraestrutura e acervo das bibliotecas (nos formatos físico e 

digital), promoção da segurança, autonomia do usuário, padronização dos serviços e 

produtos ofertados. O maior destaque é o BiblioTec – Biblioteca Digital. 

 

O BiblioTec é um ambiente digital que objetiva tornar mais eficiente o acesso a 

todas as fontes de informação disponíveis pelas bibliotecas, sejam elas locais, como o 

catálogo do acervo físico, os repositórios institucionais (RIUT e ROCA), os portais de 

periódicos e eventos científicos (PERI e EVIN), como o Portal Periódicos Capes, ou 

assinadas como a base de normas técnicas (GedWeb), os livros da Coleção Acadêmica 

EBSCO e a Coleção de E-books Minha Biblioteca.  

 

O ambiente digital de busca integrada, destaca a importância e o papel da 

Biblioteca Universitária nas ações de ensino, pesquisa e extensão da UTFPR, como 

mediadora entre essas atividades, seus usuários e as fontes de informação 

(http://portal.utfpr.edu.br/biblioteca/bibliotec). 

  

O PIAA – Portal de Informação em Acesso Aberto é uma ferramenta desenvolvida 

para promover o acesso e ampliar a visibilidade da produção científica e acadêmica da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Fazem parte do PIAA: Repositório 

Institucional da UTFPR (RIUT); Repositório de Outras Coleções Abertas (ROCA); Portal de 

Periódicos Científicos da UTFPR (PERI); Portal de Eventos Científicos da UTFPR (EVIN). 

 

O Repositório Institucional da UTFPR (RIUT) reúne, preserva e dissemina artigos 

publicados em periódicos ou em anais de eventos, teses e dissertações, livros e capítulos 

de livros, cujos autores sejam servidores ou acadêmicos da Instituição. As dissertações 

produzidas no programa estão disponíveis nessa plataforma 

(https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11). 

http://portal.utfpr.edu.br/biblioteca/bibliotec
https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11
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O Repositório de Outras Coleções Abertas (ROCA), reúne, preserva e dissemina 

trabalhos de conclusão de curso, monografias de especialização, recursos educacionais 

abertos (REA), produção audiovisual e registros iconográficos, cujos autores/as sejam 

servidores/as ou acadêmicos/as da Instituição.  

 

O Portal de Periódicos Científicos (PERI) tem por intuito promover o acesso à 

produção científica da Universidade. O PERI é uma ferramenta agregadora que objetiva 

disponibilizar, em uma única fonte de acesso, os periódicos científicos vinculados aos 

câmpus da UTFPR. Disponibiliza vinte periódicos correntes, entre eles a Revista Brasileira 

de Planejamento e Desenvolvimento, que é o periódico criado e mantido pelo PPGPGP 

(https://periodicos.utfpr.edu.br/rbpd). 

 

O Portal de Eventos Científicos da UTFPR (EVIN) tem por objetivo disponibilizar 

em uma única fonte de acesso os Eventos Científicos. Possibilita a gestão de todo o 

processo do evento. Tais processos compreendem em caráter administrativo: divulgação; 

inscrições; comunicação com usuários; emissão de etiquetas para crachás; controle de 

frequência; relatórios diversos. E em caráter científico: chamada de submissão; submissão 

on-line; avaliação por pares e retornos entre autores e editores posteriores à avaliação; 

publicação dos anais do evento.  

 

https://periodicos.utfpr.edu.br/rbpd

