
OBJETIVO META AÇÕES RESULTADOS

1) Reestruturação das linhas de pesquisa do PPGNS CONCLUÍDA

2) Solicitar à Comissão de Ensino avaliação e relatório sobre a estrutura 
curricular e disciplinas ofertadas 

EM 2022, APÓS CONCLUSÃO DA ETAPA ANTERIOR

3) Revisar e normatizar o envio do formulário de avaliação da disciplina 
pela secretaria para os discentes ao término da disciplina 

CONCLUÍDA

4) Criação de novas disciplinas, com conteúdo atualizado, que atendam 
às necessidades das Linhas de pesquisa do Programa

1) Prática baseada em evidências -PGNS-1030 (45h, 3 
créditos) – comum a todas linhas; 
2) Tópicos especiais em epidemiologia nutricional e saúde 
– PGNS-1029 (30h, 2 créditos) – linha 2;

1) Solicitar a Comissão de credenciamento revisão dos critérios de 
entrada e permanência

EM CONCLUSÃO

2) Edital para entrada de novos docentes para as linhas deficientes CONCLUÍDA

3) Utilização da Plataforma Financiar para ampliar a divulgação de 
editais de fomento entre os docentes

CONCLUÍDA

4) Incentivar constantemente os docentes a participarem dos editais de 
fomento
5) Avaliar e divulgar os indicadores nos relatórios de autoavaliação INICIADO A PARTIR DE 2021

1) Participar dos editais de fomento para captação de recursos para o 
Programa e seus grupos de pesquisas

ATIVIDADE CONSTANTE

2) Buscar junto a direção do Centro a agregação das salas anexas do 
PPGNS

CONCLUÍDA

3) Adequação dos 2 laboratórios no prédio básico III NÃO REALIZADA
4) Ampliar a divulgação dos grupos de pesquisa do PPGNS nas mídias 
digitais (site, Instagram, etc.)

PARCIALMENTE CONCLUÍDA

5) Aavaliar alternativas para o uso do recurso PROAP NÃO REALIZADA

1) Autoavaliação do PPGNS em 2021 CONCLUÍDA

2) Realizar reuniões da Comissão de Planejamento Estratégico CONCLUÍDA

Realização de ciclos anuais de 
autoavaliação e planejamento pela 
Comissão de autoavaliação do PPGNS, 
possibilitando a formalização e 
consolidação de planejamento de 
médio, curto e longo prazo.

Consolidar e aprimorar prática de 
autoavaliação e planejamento 
estratégico com foco na formação 
discente e produção intelectual

PROGRAMA

1

2

3
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Garantir que todas as disciplinas sejam 
atualizadas e alinhadas às linhas de 
pesquisa do programa

Verificar a atualização das disciplinas e 
estrutura curricular bem como o 
alinhamento às respectivas linhas de 
pesquisa e a infraestrutura disponível.

Garantir a proporção de docentes 
envolvidos em projetos de pesquisa 
financiados com bolsas para alunos 
acima de 70% até 2024 (critério 
considerado muito bom pela CAPES)

Garantir a reposição do corpo docente 
considerando possíveis desligamentos, 
especialmente em casos de 
aposentadoria

Alinhar o perfil do corpo docente com 
os objetivos do PPGNS em alavancar o 
desenvolvimento da produção 
acadêmica com foco em pesquisas e 
atividades de formação em uma área 
transdisciplinar

Sustentar a estabilidade dos grupos e 
núcleos de pesquisa, garantindo seu 
funcionamento

Fortalecer os grupos e núcleos de 
pesquisa do PPGNS, em consonância 
com o PDI da Ufes



OBJETIVO META AÇÕES RESULTADOS

1) Processo seletivo 2022 - modelo virtual
Vagas ofertadas: 21

Total de inscritos: 73
2)Melhorar a divulgação do Processo Seletivo pelos meios 
virtuais (sites, mídias sociais)

CONCLUÍDA

3) Definir o modelo do processo seletivo 2022-2023 NÃO REALIZADA

1) Inclusão de formulário específico de avaliação de egressos na 
autoavaliação anual

CONCLUÍDA

2) Convidar/ envolver egressos para eventos do programa REALIZADA PARCIALMENTE
3) Incentivar a participação dos egressos na autoavaliação REALIZAR CONSTANTEMENTE

1) Membros externos à UFES nas bancas – Nova Resolução PPG CONCLUÍDA

2) Adicionar critérios no RI para composição de bancas 
examinadoras

NÃO REALIZADA

3) Avaliação de bancas por relato NECESSITA APROVAÇÃO

1) inclusão de dados do pg.stelaexperta.com.br nos relatórios 
de autoavaliação

CONCLUÍDA

2) Revisar formulários da autoavaliação para captar dados de 
publicações com discentes e egressos 

CONCLUÍDA

3) Solicitar a comissão de credenciamento análise parcial da 
situação cada docente no PPG referente à produção total e 
qualificada

EM ANÁLISE

4) Buscar fontes alternativas de recursos (Editais, instâncias 
superiores da UFES, etc.) para apoiar a produção qualificada 
dos docentes

REALIZAR CONSTANTEMENTE

Incentivar dedicação e atuação do NDP 
às atividades do PPGNS UFES

Estimular que ao final do quadriênio todos os 
docentes permanentes tenham dedicação 
semanal de 15h ao PPGNS

1) Incentivar que os docentes permanentes exclusivos tenham 
dedicação semanal mínima de 15h para o PPGNS 

NÃO REALIZADA

4

FORMAÇÃO

1

2
Consolidar e aprimorar prática de 
acompanhamento de egressos

Realizar acompanhamento de egressos 
periodicamente, avaliando possibilidades de 
aprimoramento

3

Alcançar um quantitativo de candidatos 
superior ao quantitativo de vagas ofertadas

Aprimorar prática de captação de futuros 
discentes

Estabelecer bancas examinadoras compostas 
por docentes com produção reconhecida e 
alinhada à pesquisa em análise

Ter uma clara política de constituição de 
comissões examinadoras de teses e 
dissertações

1) Ter mais da metade das publicações 
docentes em periódico em coautoria com 
discentes e/ou egressos do PPGNS
2) Maximizar os recursos do PPGNS para a 
produção de discentes e docentes
3) Ter 100% do NDP com soma de no mínimo 
300 pontos no quadriênio em quatro 
publicações mais qualificadas, apresentando 
75% em periódicos A1 ou A2 no período de 
2021 até 2024

Incentivar junto aos docentes a produção 
bibliográfica com discentes e egressos;

Apoiar a produção docente e discente;

Ampliar a produção qualificada de 
publicações por parte do corpo docente 
no quadriênio 2021-2024



OBJETIVO META AÇÕES RESULTADOS

1) Elaborar um formulário eletrônico para coleta de informações, 
baseado nos indicadores do documento de área 

NÃO REALIZADA

2) Divulgar as ações no Relatório da autoavaliação, site e mídias 
sociais

REALIZADA PARCIALMENTE

1) Manter as informações atualizadas no site REALIZAR CONSTANTEMENTE

2) Enviar informações sobre as pesquisas para divulgação nas 
mídias sociais

REALIZADA PARCIALMENTE

1) Incentivar as parcerias de pesquisas em editais de fomento REALIZAR CONSTANTEMENTE

2) Incentivar os docentes para compor bancas de avaliação em 
outras IES e incentivar o convite de docentes externos à UFES para 
participação em bancas.

REALIZAR CONSTANTEMENTE

4

Ampliar no quadriênio 2021-2024 as 
pesquisas baseadas na integração entre 
pesquisadores e programas nacionais e 
internacionais, bem como promover a 
internacionalização do PPGNS

1) Ter pelo menos 30% do corpo docente 
permanente com pesquisas integradas com 
outros centros nacionais e internacionais;
2) Ampliar a internacionalização do PPGNS

1) Criar a Comissão de Internacionalização do PPGNS NÃO REALIZADA

IMPACTO NA SOCIEDADE
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Registrar e documentar 100% dos resultados 
práticos das ações de inserção social

Mapear adequadamente ações de 
inserção social dos docentes e discentes

Buscar mecanismos para publicizar e dar 
visibilidade às pesquisas produzidas no 
âmbito do PPGNS

Publicizar 100% das pesquisas produzidas no 
programa

Estabelecer convênios com programas e 
instituições

Desenvolver ações de solidariedade com 
outras instituições de ensino, ampliando 
impacto regional


