Reitoria
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

OFÍCIO Nº 25/2021

Assunto:

Florianópolis, 15 de março de 2021

PROPOSTA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO ÂMBITO DO

PROGRAMA

Prezados(as) Diretores(as) e Coordenadores (as),

Em decorrência da retomada das atividades voltadas a construção do Planejamento
Estratégico da Pesquisa e da Pós-Graduação da UDESC, considerando que a Avaliação do Sistema
Nacional de Pós-Graduação, orientada pela Diretoria de Avaliação da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), inseriu a realização de Planejamento
Estratégico como quesito de avaliação dos Programas, a Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação, por meio deste, encaminha uma Proposta de Planejamento Estratégico no âmbito
do Programa.
Conceitualmente o Planejamento Estratégico é uma ferramenta de gestão que estabelece um
plano para direcionamento em um período determinado, onde estão definidos com clareza as
diretrizes de atuação, os objetivos a serem atingidos e as estratégias de alcance desses objetivos.
Entendemos que todos os Programas de Pós-Graduação da UDESC têm realizado as suas
atividades de planejamento, e estas estão expressas, por exemplo, nos Coletas Capes 2017-20182019. Por consequência, a Proposta de Planejamento Estratégico visa sistematizar as informações
do planejamento no âmbito do programa bem como propiciar reflexões para traçar objetivos
estratégicos e plano de ações.

Aos/as:
Diretores (as) de Pesquisa e Pós-Graduação
Coordenadores (as) de Pós-Graduação
CENTROS DE ENSINO DA UDESC
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Em suas sistematizações, é fundamental, também, que cada programa acompanhe as
orientações específicas de suas áreas de avaliação da CAPES e recomendações descritas nas
fichas de avaliação da DAV e que seja considerada a avaliação do programa na última quadrienal,
revelando os pontos superados pelo programa ou em fase de superação.
Esperamos que a Proposta apresentada possa colaborar com as coordenações e colegiados
de programas em termos de sistematização dos seus Planejamentos Estratégicos.

Respeitosamente,

Letícia Sequinatto
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
(assinado digitalmente)

Lourival José Martins Filho
Coordenador de Pós-Graduação
(assinado digitalmente)

Francisco Henrique de Oliveira
Coordenador de Pesquisa
(assinado digitalmente)
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