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APRESENTAÇÃO 

 

Este Guia objetiva apresentar as novas diretrizes e o desenho operacional a 

serem desenvolvidos para o Planejamento Estratégico dos Programas que compõem a 

Pós-Graduação stricto sensu da Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS com vistas 

às orientações da Diretoria de Avaliação (DAV) da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES).    

A Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) foi criada em 2005, por meio de 

uma parceria entre o Grupo Educacional Boa Viagem e a Fundação Alice Figueira de 

Apoio ao IMIP. Trata-se de uma entidade privada, sem fins lucrativos e tem como 

missão institucional “Prestar serviços com padrão de excelência em ensino, em 

pesquisa e em extensão na área de saúde, contribuindo para a formação de 

profissionais competentes e éticos, buscando performance empresarial e crescimento 

sustentado, além de contribuir para a construção de uma sociedade justa”, a Faculdade 

oferece cursos com reconhecimento na sociedade e mercado de trabalho por sua 

qualidade na oferta de cursos em nível de graduação e Pós-graduação lato e stricto 

sensu. 

Os cursos de graduação oferecidos pela Faculdade são: medicina, enfermagem, 

farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia e psicologia. A FPS possui também um 

programa de Pós-graduação lato sensu nas diversas áreas da saúde e um Programa de 

Pós-graduação stricto sensu que contempla o Mestrado Profissional em Educação para 

o Ensino na Área de Saúde (2011) e o Mestrado Profissional em Psicologia da Saúde 

(2016). 

Com a consolidação da Instituição e criação de novos cursos ao longo do tempo, 

a Instituição se destaca no mercado e no meio acadêmico-profissional. Fundamentado 

numa proposta pedagógica inovadora e em desenhos curriculares mais ousados, 

através de diferentes estratégias educacionais e ambientes de aprendizagem, os cursos 

de graduação e pós-graduação da FPS têm o objetivo de contribuir com a formação, o 

aperfeiçoamento e desenvolvimento cognitivo, técnico e ético dos diversos profissionais 

da área da saúde através de uma metodologia de ensino inovadora adotada nas 

melhores universidades do mundo, o método ABP (Aprendizagem Baseada em 

Problemas). Além disso, possui laboratórios de última geração, modernas técnicas e 

equipamentos para a aprendizagem e um corpo docente altamente capacitado. 

 



 

 
 

 

 

A FPS oferece também aos seus estudantes, a excelente estrutura do seu 

hospital de ensino, o Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), maior 

complexo hospitalar de ensino do Norte-Nordeste e um dos maiores da América Latina. 

O IMIP atende exclusivamente usuários do Sistema Único de Saúde e é uma instituição 

de nível quaternário com 1075 leitos hospitalares. Abrange desde atendimento primário 

como vacinação e banco de leite humano até assistência especializada e integral nas 

diversas áreas da saúde. Além disso, possui hoje um amplo programa de residência uni 

e multiprofissional nas diversas áreas da saúde, representa um cenário de prática 

atraente para o ensino e para pesquisa.  

Desta forma a educação diferenciada da FPS busca contribuir para o bem-estar 

social e o exercício da ética e da cidadania, preocupando-se com a educação 

profissional humanizada, formando cidadãos comprometidos não só com a excelência 

na prestação de serviços à população, mas também proporcionando aos usuários e a 

seus familiares um atendimento único, onde o carinho, o respeito e a atenção são 

primordiais. 

 

CREDENCIAMENTO E REGULAMENTAÇÕES 

 

A FPS foi credenciada por meio da Portaria MEC nº 2.990, de 30 de agosto de 

2005, publicada no DOU de 01 de setembro de 2005. O Mestrado Profissional em 

Educação para o Ensino na Área de Saúde é regulamentado pela CAPES, vide Portaria 

DOU nº609, de 14 de março de 2019 e o Mestrado Profissional em Psicologia da 

Saúde, regulamentado pela CAPES, vide Portaria DOU nº259, de 15 de fevereiro de 

2017. 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA FPS 

 

No que se refere à estrutura e gestão organizacional da FPS, a instituição, 

seguindo seus princípios de gestão democrática é administrada por Órgãos Colegiados 

Deliberativos, Órgãos Executivos, Órgãos Avaliativos e Propositivos e Órgãos 

Consultivos, Propositivos e Executivos, conforme segue: 



 

 
 

 

 

1) São Órgãos Colegiados Deliberativos:  

I. Conselho Superior  

II. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)  

III. Colegiados de Curso  

IV. Colegiado de Gestão Acadêmica e Administrativa/CGAA  

V. Colegiado Administrativo Financeiro Operacional  

 

2) São Órgãos Executivos: 

I. Diretoria  

II. Superintendência  

III. Coordenação Acadêmica  

IV. Coordenação de Curso de Graduação  

V. Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu  

VI. Coordenação de Pós-Graduação Stricto Sensu  

VII. Coordenação de Extensão  

VIII. Desenvolvimento Institucional  

IX. Secretaria Acadêmica  

X. Biblioteca  

XI. Serviço de Apoio Psicopedagógico  

XII. Coordenação daPrática da Atenção Primária  

 

3) São Órgãos Avaliativos e Propositivos:  

I. Comissão Própria de Avaliação (CPA)  

II. Núcleo Docente Estruturante (NDE)  

 

4) São Órgãos Consultivos, Propositivos e Executivos:  

I. Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa  

II. Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)  

III. Comitê de Desenvolvimento Docente (CDD)  

IV. Rede de Atendimento ao Discente (RAD)  

V. Núcleo de Internacionalização e Mobilidade Acadêmica (NIMAC)  

VI. Comissão Local de Acompanhamento e de Controle Social – (COLAPS) 

 
Fonte: Regimento Interno da FPS. Disponível em: https://www.fps.edu.br/a-
fps/regimento. 



 

 
 

 
 
 
I. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
 

A FPS, inserida em um cenário complexo de constantes mudanças, com 

dependência de políticas externas transitórias, tem adotado desde 2013 o planejamento 

estratégico participativo para identificar as estratégias de prioridades, articuladas as 

demandas sociais.  

Nessa perspectiva, a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) para o período 2020-2024 seguiu metodologia de análise da missão, visão, 

objetivos e valores, relevando o desenvolvimento do PDI anterior (2015/2019), e, com 

todos os segmentos da comunidade acadêmica promovendo reflexões a respeito dos 

ambientes interno e externo (SWOT), por meio de diagnóstico estratégico.  

A partir dos resultados oriundos desse exercício de problematização dos 

ambientes e da forma em que esses influenciam no desenvolvimento institucional, 

articulou-se o estudo de Balanced Score Card (BSC), como orientação para conectar os 

objetivos no longo prazo com os resultados e projetos.  

Sendo assim, os indicadores foram analisados sob 4 perspectivas: Recursos, 

Sociedade/comunidade, Processos Internos (acadêmicos e administrativos) e de 

Aprendizado. Esses elementos se articulam com as macropolíticas: Autoavaliação 

Institucional, Política de Ensino, Pesquisa e Extensão, Interprofissionalismo, 

Responsabilidade Social, Internacionalização, Políticas de pessoal, Acessibilidade, 

Sustentabilidade e Inovação que transversaliza as demais, identificadas como diretrizes 

principais a serem desenvolvidos no período de 5 anos, e que compõem o Mapa 

Estratégico, consubstanciando-se de forma a conduzir o processo de planejamento 

estratégico, validando as metas e ações.  

Tal metodologia conduziu à formulação das diretrizes, dos objetivos, dos 

projetos e das metas institucionais e atendendo a sua missão vem se consolidando 

nesses 15 anos de credenciamento oferecendo ensino de excelência no Estado de 

Pernambuco. Reconhecida por desenvolver em todos seus cursos os princípios de 

metodologia ativa, através da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), sendo 

pioneira no Estado.  

Ainda que o PDI e o Planejamento Estratégico atendam ao mesmo propósito, o 

de desenvolvimento institucional, a elaboração dos documentos foi conduzida 

considerando as especificidades de cada um, de acordo com a aplicação no processo 

de planejamento e gestão. A FPS a partir da avaliação da sua identidade 

organizacional, constituída pelo Marco de sua Missão, Visão de futuro, valores e 



 

 
 

objetivos, definiu o seu posicionamento estratégico e do compromisso assumido junto à 

sociedade de ser uma instituição inovadora, empenhada com a justiça social e as 

melhores práticas na formação em saúde. O envolvimento da comunidade acadêmica 

foi decisivo no momento de construção das análises de potencialidades, fragilidades, 

oportunidades e ameaças. Foram envolvidas, por meio de grupos de discussão em 

oficinas, com uma média de 100 pessoas, incluindo gestores, docentes, pesquisadores, 

técnicos administrativos e estudantes. 

 

1.1. CAMINHOS DE ELABORAÇÃO DO PDI 2020 A 2024 E REFERENCIAIS 

ESTRATÉGICOS 

 

O processo de elaboração do PDI 2020/2024, caracterizou-se por uma dinâmica 

de construção coletiva, contando com a colaboração da comunidade acadêmica, assim 

como, os indicadores apontados a partir das pesquisas de autoavaliação institucional, 

relatórios de Comissões Externas, instrumentos de avaliação de cursos, resultados do 

ENADE, oficinas e fóruns realizados com todos os segmentos da comunidade 

acadêmica, compreendendo, docentes, discentes, técnicos administrativos, gestores 

administrativos e Coordenadores de curso, consolidados pela equipe do Setor de 

Desenvolvimento Institucional (DI).  

Para a coordenação desse processo de construção foi instituída uma comissão, 

também, com representação de todos os segmentos para a condução das oficinas e 

análises das construções. Foram realizadas 2 oficinas, sendo a 1ª para análise do 

ambiente interno (potencialidades/fragilidades) e do ambiente externo 

(oportunidades/ameaças), e a 2ª para definição de macro políticas, metas e ações com 

amplo debate, e ainda dois Fóruns. Além das discussões e demais atividades, 

mecanismos de consulta pública sobre temas pertinentes ao PDI foram efetivadas 

envolvendo a comunidade interna e externa. As consultas foram abertas e contaram 

com ferramentas virtuais de apoio.  

Para o desenvolvimento das oficinas foram identificadas as seguintes 

estratégias:  

• Metodologia (ferramentas); 

• Avaliação do PDI 2015/2019; 

• Construção da matriz SWOT; 

• Projeto político-pedagógico institucional (PPI); 

• Levantamento das Necessidades; 

• Construção de cenários; 



 

 
 

• Balanced Score Card (BSC). 

 

O setor de Desenvolvimento Institucional em parceria com a CPA e a comissão 

de elaboração desses documentos, realizou estudos complementares referentes a 

indicadores acadêmicos e aos cenários de regulação do Ensino Superior. Nesses, 

foram considerados, também, os relatórios de autoavaliação institucional, assim como 

os atos regulatórios de avaliação externa.  

A partir dos resultados finais, após submissão aos participantes do último Fórum, 

foi elaborado o Mapa Estratégico, através da metodologia de Balanced Scorecard Card 

(BSC), uma ferramenta que visa à integração e ao balanceamento dos indicadores de 

desempenho existentes na organização, facilitando o monitoramento do PDI e seu 

planejamento Estratégico.  

O PDI, como documento estratégico de garantia da missão e visão da 

instituição, exige a contínua participação e compromisso de toda comunidade 

acadêmica. Os desafios estão postos: Inovação; Sustentabilidade, 

Interprofissionalidade; Internacionalização e Acessibilidade e Inclusão, são 

determinantes para o alcance da excelência no ensino, pesquisa e extensão, conforme 

preconiza a missão. Toda a interação com a comunidade no processo de discussão 

contou com os canais de comunicação disponíveis na FPS: vídeos esclarecedores 

sobre o tema, amplo uso das redes sociais e e-mail, além de banners distribuídos pelo 

campus e dos membros da CPA sempre solícitos para apoiar no processo. 

 

1.2. ALINHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FPS demonstra em seu 

planejamento estratégico alinhamento com os programas de pós-graduação stricto 

sensu e apresenta politicas acadêmicas e metas específicas que contemplam a Pós-

graduação, especialmente nos eixos temáticos “Ensino” e “Pesquisa”, reafirmando o seu 

compromisso permanente com a formação avançada de recursos humanos e 

consolidando sua missão institucional. 

Além disso, o PDI contempla metas e ações intimamente relacionadas com a 

Pós-graduação stricto sensu voltadas para o acompanhamento de egressos, mobilidade 

acadêmica e internacionalização, também apresenta políticas de gestão, dentre elas,  

 

 



 

 
 

política para o desenvolvimento do corpo docente e atendimento ao discente, e 

proposta de desenvolvimento de infraestrutura física e administrativa, do setor de 

tecnologia da informação, do setor de comunicação e de expansão da biblioteca, prevê 

ainda, as projeções de sustentabilidade institucional. 

O PDI da FPS está alinhado também com o Plano Nacional de Educação (PNE) 

que é uma lei ordinária, prevista na Constituição Federal e que entrou em vigência no 

dia 26 de junho de 2014 e valerá por 10 anos. Ela estabelece diretrizes, metas e 

estratégias de concretização no campo da educação, incluindo a Pós-graduação, na 

qual propõe a elevação no número de titulados nos cursos de mestrado e doutorado no 

país. 

Ressaltamos ainda que o PDI foi desenvolvido com a participação efetiva de 

docentes permanentes e colaboradores da Pós-graduação stricto sensu. 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade Pernambucana de 

Saúde (FPS). Período de Vigência: 2020 a 2024. Atualizado em 02 de julho 2020. 

Disponível em: 

https://fps.edu.br/uploads/downloadsuploads/plano_de_desenvolvimento_institucional_d

a_fps_2020_2024_compressed1.pdf 

 



 

 
 

 

 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU 

 

O Planejamento Estratégico dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da FPS 

será desenvolvido em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-

2024, de acordo com o recomendado pela CAPES e individualizado por programa 

(Quadro 1). Para este alinhamento, a missão, a visão de futuro e o desafio geral da 

Instituição são os pontos basilares a serem considerados. Ademais, as prioridades e 

que constam no PDI mais diretamente relacionadas aos Programas de Pós-Graduação. 

Cabe destacar que, para o desenvolvimento adequado das etapas do planejamento, o 

apoio institucional com garantia de reserva de agenda para que os docentes e técnicos 

possam participar das atividades é fundamental. Além disso, deve-se concentrar 

esforços para que o processo de planejamento não seja apenas burocrático, mas que 

seja aplicável e envolva todos os setores ligados a pós-graduação stricto sensu de 

forma que todo processo se traduza em ações positivas e resulte no crescimento do 

Programa.  

Quadro 1. Programas de Pós-Graduação stricto sensu vigentes na FPS, 2020. 

PROGRAMA CURSO 
ÁREA DE 

AVALIAÇÃO - 
CAPES 

NOTA 

Educação para o Ensino 

na Área de Saúde 
Mestrado Profissional Ensino 3 

Psicologia da Saúde Mestrado Profissional Psicologia 3 

Desde 2018, a CAPES vem propondo e apresentando mudanças no processo 

de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu baseado em um modelo de 

avaliação multidimensional visando o aperfeiçoamento dos processos de autoavaliação, 

planejamento estratégico e de acompanhamento de egressos de forma sistematizada 

por parte dos programas. Nesse sentido, a FPS, através da Pós-Graduação stricto 

sensu, vem se mobilizando para estruturar esses eixos da avaliação, para tanto, desde 

2019 uma série de atividades tem sido desenvolvidas para responder a tal demanda, 

conforme segue:  



 

 
 

 

 

- Participação dos coordenadores de curso nos seguintes eventos; Seminário de Meio 

Termo da Capes (agosto/2019); Seminário sobre autoavaliação da pós-graduação na 

CAPES, promovido pela FACEPE em parceria com a CAPES (novembro/2019) e 

Seminário sobre Avaliação da CAPES da área de ensino, realizado na Universidade 

Estadual da Paraíba (novembro/2019). Tais encontros e reuniões possibilitaram a 

apresentação de relatos de experiências e modelos de fluxos e instrumentos de 

autoavaliação, de planejamento estratégico e de captação de informações sobre os 

egressos existentes e desenvolvidos em outras instituições.   

 

- As modificações na avaliação propostas pela CAPES foram inseridas como tema na 

pauta das reuniões mensais do Colegiado dos Programas desde agosto de 2019, 

discutindo-se sobre: mudanças no processo de avaliação da CAPES focando em uma 

avaliação multidimensional dos programas baseadas nas orientações das respectivas 

áreas de avaliação da CAPES, de cada curso. 

 

- Em dezembro de 2019 o Programa realizou seu encontro anual de avaliação dos 

cursos para apresentar as atividades realizadas no decorrer do ano e discutir o 

planejamento futuro da Pós-graduação alinhado com o PDI da FPS. A partir das 

reuniões dos colegiados de cada Programa, previamente realizadas, definiu-se a 

apresentação de uma proposta de estruturação dos seguintes eixos: autoavaliação, 

planejamento estratégico e acompanhamento de egressos. Nesse encontro foram 

apresentadas então propostas iniciais de trabalho para cada um dos referidos eixos da 

nova avaliação e criou-se comissões (grupos de trabalhos) que ficaram responsáveis 

por elaborar e propor uma primeira versão dos projetos de autoavaliação, planejamento 

estratégico e acompanhamento de egressos contemplando o desenvolvimento de 

atividades, fluxos, métodos e instrumentos de avaliação a serem refinados e aprovados 

em reuniões colegiadas regulares e reuniões de trabalho específicas deliberadas pelos 

respectivos grupos de trabalho. Os Programas obtveram flexibilidade para adaptar de 

acordo com as especificidades das respectivas áreas de conhecimento. 

 

 

 



 

 
 

 

 

- O Grupo de trabalho de Planejamento Estratégico realizou 1 (uma) reunião presencial 

em fevereiro de 2020 com o intuito de sistematizar todas as informações 

disponibilizadas pela CAPES em seus documentos norteadores das áreas de avaliação 

dos Programas da Instituição e avaliar conteúdo e alinhamento do PDI da FPS com o 

desenvolvimento da Pós-graduação stricto sensu o que serviu de fonte de informação 

para refinamento da proposta de uma primeira versão das atividades, fluxos e 

instrumentos a serem utilizados.  

Com o advento da Pandemia Covid-19 em 2020, exigiu-se da Instituição novas 

prioridades, rearranjos e adaptações de atividades de ensino e de pesquisa a fim de 

permitir o seu devido funcionamento sem prejuízos para todos os envolvidos. Diversas 

atividades foram estruturadas por meio de plataformas online de comunicação, com 

mudanças no processo de trabalho dos profissionais, o que se refletiu em uma menor 

atuação do Grupo de trabalho, entretanto o trabalho continuou a ser desenvolvido de 

forma remota e os docentes dos Programas de Pós-graduação participaram ativamente 

da elaboração do PDI 2020-2021, inclusive os membros da comissão do grupo de 

trabalho do Planejamento estratégico dos Programas de pós-graduação stricto sensu. 

- Em dezembro de 2020 a pós-graduação stricto sensu realizou seu encontro anual de 

avaliação dos cursos no qual houve a apresentação do “Guia de planejamento 

estratégico para os programas de pós-graduação stricto sensu” da FPS e debate sobre 

os avanços do trabalho dos grupos de trabalhos, incluindo as propostas de 

autoavaliação, e acompanhamento de egressos com vistas à aprovação dos respectivos 

projetos. O referido guia de Planejamento estratégico foi validado pelos respectivos 

colegiados de curso resultando no presente documento. 



 

 
 

 

2.1 ETAPAS PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS PROGRAMAS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO STRCTO SENSU 

A Figura 1 apresenta as três etapas do Planejamento Estratégico dos Programas 

de Pós-Graduação stricto sensu da FPS: Etapa 1: Diagnóstico e Síntese 

(oportunidades, ameaças, forças, fraquezas); Etapa 2: Formulação de indicadores e 

metas; Etapa 3: Definição e priorização de ações. 

Figura 1. Etapas do Planejamento Estratégico dos Programas de Pós-Graduação stricto 
sensu. FPS - 2021-2024. 

 

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA 

 

Na primeira etapa, diagnóstico do Programa, as informações serão 

sistematizadas de acordo com os três quesitos que compõem a Ficha de Avaliação do 

Programa (CAPES): Programa, Formação e Impacto na sociedade. A partir desta 

primeira sistematização, mais geral, serão elencados os pontos fortes e fracos bem 

como a construção da matriz SWOT - oportunidades, ameaças, forças e fraquezas – e 

propondo-se o desafio geral para o próximo quadriênio. Vale salientar que cada 

programa pode realizar adaptações em termos de indicadores a serem usados para 

avaliar cada item a depender das necessidades e especificidades da área de avaliação 

da CAPES dos programas. 

Esse processo deverá ser conduzido por meio de oficinas de trabalho com a 

participação do corpo docente, discente e técnicos dos programas e serão utilizadas as 

seguintes fontes de informação para diagnóstico estratégico: 

• Plano de Desenvolvimento Institucional da FPS; 



 

 
 

 

• Plataforma Sucupira (extração de dados cadastrados na plataforma que deverão ser 

organizados e sistematizados); 

• Fichas de recomendação com as avaliações anteriores de cada curso (Quadrienal 

de 2017 e Trienal de 2013); 

• Atas de reuniões do Colegiado do PPG; 

• Resultados do Grupo de Trabalho da Autoavaliação 

Nos Quadros 2 e 3 encontram-se modelos para sistematização das informações a 

serem coletadas na Etapa 1. O Quadro 4 representa um modelo para síntese do 

Diagnóstico Estratégico do Programa. 

Quadro 2. Sistematização das informações: Diagnóstico – Etapa 1. Planejamento 
Estratégico do Programa (nome). FPS. 2021-2024. 

QUESTITO 1: PROGRAMA 

 

  

QUESITO 2: FORMAÇÃO 

 

QUESITO 3: IMPACTOS NA SOCIEDADE 

 

 

Quadro 3. Sistematização das informações: pontos fortes e fracos – Etapa 1. 

Planejamento Estratégico do Programa (nome). FPS. 2021-2024. 

PONTOS FORTES DO PROGRAMA PONTOS FRACOS DO PROGRAMA 

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Quadro 4. Síntese do Diagnóstico Estratégico do Programa (nome). FPS. 

AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 
1. 
 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
2. 
 

 
3. 

 
3. 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 
1. 
 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
2. 
 

 
3. 

 
3. 

DESAFIO GERAL 2021-2024  

 
 
 
 

 

ETAPA 2: FORMULAÇÃO DE INDICADORES E METAS 

Com base na Ficha de Avaliação disponibilizada pela CAPES, cada programa 

deverá elaborar seus indicadores e metas anuais, os quais subsidiarão a definição e 

priorização de ações (Etapa 3). Cada programa deverá realizar oficinas de trabalho 

destinadas a esse fim. Participantes: corpo docente, discente e técnicos dos programas. 

Seguindo processo semelhante ao realizado na Etapa 1, a construção dos 

indicadores e metas pode ser sistematizada segundo os três quesitos que compõem a 

Ficha de Avaliação: Programa, Formação e Impacto na sociedade. A partir dos 

resultados de cada quesito, sairão os desafios estratégicos, que por sua vez culminarão 

nos objetivos estratégicos ou priorização das ações. O Quadros 5 apresenta exemplo 

para esta sistematização. 

 

 



 

 
 

 

 

 
Quadro 5. Exemplo de Indicadores – Quesito “Programa” para o Programa de Pós-
Graduação em Educação para o Ensino na área de Saúde - Mestrado Profissional. FPS, 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÕES 
DA 

AVALIAÇÃO 

RESULTADO 
QUADRIENAL 

SITUAÇÃO 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

META  
2024 

QUESITO 1.  PROGRAMA 

1.1. Articulação, aderência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em 
andamento e estrutura curricular, bem como a infraestrutura disponível, em relação aos objetivos, missão e 
modalidade do programa 

Coerência e 
aderência entre o 
nome do 
Programa, a 
proposta, aárea 
de concentração, 
as linhas de 
pesquisa, os 
projetos de 
pesquisa e a 
estrutura 
curricular do PPG  

      

Atualização da 
proposta ao longo 
do quadriênio  

      

Adequação dos 
objetivos do PPG 
e coerência com 
o público alvo e 
com o perfil do 
egresso  

      

Infraestrutura 
para atender ao 
ensino, à 
pesquisa, à 
administração e 
às demais 
atividades do 
PPG  
  

      

Descrição e 
adequação do 
acompanhamento 
da Prática 
Profissional 
Supervisionada à 
proposta do PPG 

      



 

 
 

 

 

 
ETAPA 3: DEFINIÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES 

 

A partir dos resultados obtidos por meio da avaliação dos indicadores acima 

mencionados, cada Programa deverá elencar seus Desafios Estratégicos, que deverão 

estar devidamente alinhados com o Plano de desenvolvimento Institucional e 

planejamento estratégico da FPS, e que comporão os desafios da Pós-graduação stricto 

sensu e darão base à definição e priorização das ações.  

As ações prioritárias, a serem desenvolvidas anualmente, serão definidas 

segundo os componentes: Ensino e aprendizagem; Internacionalização; Produção 

técnica e científica; Inovação e transferência de conhecimento; Impacto e relevância 

econômica e social. Cada componente contemplando três subcomponentes: discentes e 

Sociedade; Capacitação e Infraestrutura; Sustentabilidade Financeira. 

O Quadro 6 apresenta a matriz de ações prioritárias por componente e 

subcomponente/perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Quadro 6. Matriz de ações prioritárias por componente e subcomponente/perspectiva. 
Planejamento Estratégico do Programa (nome). FPS, 2020-2024. 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE / 

PERSPECTIVA 

AÇÃO 

E
n

si
n

o
 e

 A
p

re
n

d
iz

a
g

em
 Discentes e Sociedade 

1. 

2. 

3. 

..... 

Capacitação e 

Infraestrutura 

1. 

2. 

3. 

..... 

Sustentabilidade 

Financeira 

1. 

2. 

3. 

..... 

   

In
te

rn
a
ci

o
n

a
li

za
çã

o
 

Alunos e Sociedade 

1. 

2. 

3. 

..... 

Capacitação e 

Infraestrutura 

1. 

2. 

3. 

..... 

Sustentabilidade 

Financeira 

1. 

2. 

3. 

..... 

   

P
ro

d
u

çã
o

 c
ie

n
tí

fi
ca

 Alunos e Sociedade 

1. 

2. 

3. 

..... 

Capacitação e 

Infraestrutura 

1. 

2. 

3. 

..... 

Sustentabilidade 

Financeira 

1. 

2. 

3. 

..... 

  

In
o

v
a

çã

o
 e

 

tr
a

n
sf

er

ên
ci

a
  

d
e 

co
n

h
ec

i

m
en

to
 

Alunos e Sociedade 

1. 

2. 

3. 

..... 



 

 
 

Capacitação e 

Infraestrutura 

1. 

2. 

3. 

..... 

Sustentabilidade 

Financeira 

1. 

2. 

3. 

..... 

  

Im
p

a
ct

o
 e

 r
el

ev
â

n
ci

a
 

ec
o

n
ô
m

ic
a

 e
 s

o
ci

a
l 

Alunos e Sociedade 

1. 

2. 

3. 

..... 

Capacitação e 

Infraestrutura 

1. 

2. 

3. 

..... 

Sustentabilidade 

Financeira 

1. 

2. 

3. 

..... 

 

2.2 ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO  

 

• Elaboração do Planejamento Estratégico: Oficinas de trabalho por Programa; 

periodicidade anual – meses dezembro/janeiro.  

• Acompanhamento das ações prioritárias definidas no planejamento: Reuniões de 

monitoramento por Programa; periodicidade trimestral. 

• Apresentação do Planejamento de cada Programa: Seminário de avaliação dos 

cursos da pós-graduação stricto sensu da FPS; periodicidade semestral. 

• Consolidação dos planos estratégicos dos Programas e sua utilização na 

definição de prioridades para o planejamento da FPS. 
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