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1. Apresentação 

 

Este documento apresenta o Planejamento Estratégico (PE) do Programa de Pós-

Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) para o quadriênio 2021-2024, conforme exigência da CAPES. O Planejamento 

Estratégico que consta da Ficha de Avaliação da Área 35 – ANTROPOLOGIA / 

ARQUEOLOGIA da CAPES constitui seu Item 1.3 dentro do Quesito 1 – Programa: 

“Planejamento estratégico do programa, considerando também articulações com o 

planejamento estratégico da instituição, com vistas à gestão do seu desenvolvimento futuro, 

adequação e melhorias da infraestrutura e melhor formação de seus alunos, vinculada à 

produção intelectual – bibliográfica, técnica e/ou artística”. O Item 1.3 perfaz 15% do valor 

da nota no interior do Quesito 1, que constitui, por sua vez, 1/3 da composição da nota final 

no processo de Avaliação Quadrienal dos PPGs que será realizado em 2021, no qual este PE 

será avaliado. 

Assim está definido o Item 1.3 na referida Ficha de Avaliação: 

 

“Análise da clareza e consistência da sistemática de planejamento estratégico do PPG e de 

sua visão de longo prazo, considerando os objetivos, ações e esforços, quanto a: 

 

1.3.1. Planejamento das formas de gestão institucional e acompanhamento do fluxo 

discente:  

1) estruturas de gestão colegiada para a tomada de decisões institucionais;  

2) formas de monitoramento dos processos seletivos;  

3) mecanismos institucionais de suporte aos discentes para a permanência e conclusão do 

curso (auxílios para realização de viagens de estudos, pesquisa de campo, cursos de idiomas 

e ajuda de custo para discentes indígenas e quilombolas);  

4) formas de participação de discentes nas decisões colegiadas do programa;  

5) formas de gestão do fluxo de discentes;  

6) processos seletivos diferenciados em função de ações afirmativas e de bolsas do tipo PEC-

PG. 

 

1.3.2. Processos de planejamento estratégico visando formular planos de otimização e 

adequação do PPG para melhor oferta de formação acadêmica às condições 

institucionais e financeiras vigentes:  

1) diagnóstico das metas alcançadas;  
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2) definição de metas futuras à luz das condições institucionais e financeiras vigentes, em 

especial quanto à formação de discentes;  

3) estratégias de redefinição de processos seletivos e fluxo de curso e de suplementação da 

formação discente, considerados o perfil de alunos ingressantes, à luz das políticas de ações 

afirmativas, de igualdade de gênero e de suporte à maternidade;  

4) metas e cronogramas de capacitação e estágios pós-doutoral para os docentes; 

5) políticas e processos de seleção, integração e acompanhamento da supervisão de estágio 

pósdoutoral;  

6)planejamento das políticas de monitoramento, credenciamento, descredenciamento e 

recredenciamento de docentes;  

7) políticas de acompanhamento de alunos egressos;  

8) estratégias de aperfeiçoamento das demais atividades docentes (captação de recursos, 

editoria, divulgação científica, extensão universitária etc.);  

9) planejamento de gestão de periódicos e de coleções de publicações, caso existentes; 

10) planejamento de curadoria de coleções científicas, arquivos e acervos de diferentes 

naturezas;  

11) formas de monitoramento e atualização dos dados produzidos sobre o próprio programa;  

12) formas de guarda e tratamento de acervos documentais do programa.  

 

1.3.3 Relação entre programa, instituição e contexto social de inserção:  

1) participação do programa em projetos, conselhos e comissões institucionais;  

2) vinculação do planejamento estratégico do programa ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional da IES;  

3) estratégias de inserção nos âmbitos espaciais local, e/ou regional, e/ou nacional, e/ou 

internacional, de acordo com o perfil de atuação definido para o programa”. 

 

(Conforme documento disponível em:  

https://capes.gov.br/images/FICHA_AVALIACAO/Ficha_Avaliacao_Antropologia_Arque

ologia.pdf) 

 

 

 

  

about:blank
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Contextualização 

 

O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de 

São Carlos (doravante PPGAS/UFSCar) foi recomendado pela CAPES em outubro de 2006, 

e iniciou suas atividades como mestrado já no primeiro semestre de 2007. Em 2008 a CAPES 

recomendou a abertura do doutorado, com nota inicial 4, cujas atividades começaram já em 

2009. Em 2013, reconhecendo o dinamismo e excelência do Programa, a CAPES subiu a 

nota para 5, que ostentamos até o presente quadriênio (2017-2020). Somos um Programa 

relativamente recente, mas já com um reconhecimento nacional, evidenciado pela rápida 

progressão nas avaliações quadrienais da CAPES. O PPGAS/UFSCar agrega, atualmente, 10 

docentes permanentes e 3 colaboradores, distribuídos em 3 linhas de pesquisa e executando 

aproximadamente 30 projetos de pesquisa. Nossos cursos de Mestrado e Doutorado em 

Antropologia Social têm como objetivo principal oferecer uma formação especializada no 

nível de pós-graduação que permita o exercício de atividades qualificadas na área por parte 

dos profissionais a serem formados. 

No início, o PPGAS/UFSCar passou para uma fase na qual os mecanismos de ação 

passaram a ser gerenciados a contento, facilitando o trabalho de professores e alunos. O 

sucesso nesse processo, que correspondeu às gestões dos coordenadores do PPGAS até o 

presente momento (2007-2020), permitiu que novos planos fossem desenhados e novas 

atividades se consolidassem, colocando o PPGAS/UFSCar reconhecidamente no mapa da 

produção antropológica de excelência no Brasil. O Planejamento Futuro expresso neste 

relatório, desta forma, busca apresentar uma nova fase do Programa (2021-2024), na qual, 

sanadas algumas das dificuldades internas, podemos propor alçar voos mais ousados, 

sobretudo no tocante aos projetos de internacionalização e à consolidação da presença e 

posição do PPGAS/UFSCar no âmbito acadêmico da Universidade Federal de São Carlos e 

da própria cidade e região em que está instalada. 

No vigir do quadriênio 2017-2020 ainda iniciamos algumas tarefas mais práticas a 

cumprir, principalmente a atualização de nosso website (já em andamento). A estabilização 

do gerenciamento do PPGAS tem permitido uma aplicação mais eficiente dos recursos, com 

menos sobras ao final do ano. Nesse sentido, o apoio primário aos trabalhos de campo dos 

estudantes tem sido uma das bases de nosso planejamento, algo que já efetuamos com sucesso 

e que, naturalmente, pretendemos manter daqui em diante – em função do impacto que esta 

medida tem produzido nos trabalhos de nosso(as) mestrando(a)s e doutorando(a)s. Além 

disso, temos disponibilizado recursos significativos que permitem a participação dos/das 
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estudantes em eventos científicos nacionais e internacionais e a tradução/revisão de seus 

textos para línguas estrangeiras com vistas a sua publicação no exterior. Esta evolução 

demonstra os rumos que pretendemos dar ao Programa daqui em diante, com a consagração 

de nossos trabalhos em estreita parceria entre discentes e docentes, o que tem se caracterizado 

como uma das marcas e um dos pontos fortes do PPGAS/UFSCar, e com um olhar cada vez 

mais direcionado para fora do país. 

 Com sua manutenção no último quadriênio, uma preocupação atual do 

PPGAS/UFSCar para o futuro é a de manter nossa nota 5 e, possivelmente, nos destacarmos 

ainda mais entre os melhores programas com essa nota – o que já ocorreu no último 

quadriênio durante o qual nos equiparamos, em vários quesitos, aos programas nota 6 e nota 

7, conforme pode ser verificado em nossa avaliação relativa ao quadriênio passado. 

Por fim, no Seminário de Meio Termo da CAPES, realizado em 2019 em Brasília (e 

acompanhado presencialmente por nossa Vice-Coordenadora, Profa. Catarina Morawska), a 

coordenação da área de Antropologia & Arqueologia enfatizou a necessidade de os 

programas fortalecerem seus processos de planejamento estratégico, visando otimizar e 

adequar suas atividades às condições institucionais e financeiras vigentes. A partir de tal 

orientação, a Comissão de Pós-Graduação (CPG) do PPGAS/UFSCar constituiu sua 

Comissão de Planejamento Estratégico, e elegeu quatro eixos estratégicos de ação nos 

próximos cinco anos: 1) Gestão e autoavaliação; 2) Visibilidade; 3) Internacionalização; 4) 

Inovação em atividades de formação. 

Este documento detalha cada um desses eixos de ação – com suas ações, métricas, 

responsáveis e prazos de instalação/execução – e apresenta algumas outras propostas de ações 

ou atividades que o PPGAS espera desenvolver nos próximos quatro anos. Ele visa atender 

à orientação geral discutida e deliberada na 198ª Reunião do Conselho Técnico Científico da 

Educação Superior (CTC-ES), ocorrida de 14 a 18 de setembro de 2020, e detalhada no 

Ofício Circular nº 43/2020-GAB/PR/CAPES e seus anexos. O planejamento estratégico do 

programa constará como um dos campos de preenchimento obrigatório na Plataforma 

Sucupira já para o relatório de avaliação referente à 2020. 

Por fim, este Planejamento Estratégico do PPGAS/UFSCar está em consonância com 

o Planejamento Estratégico da Pós-Graduação da UFSCar (conforme disponível em 

https://www.propg.ufscar.br/pt-br/institucional/quem-somos/planejamento-estrategico) e foi 

aprovado na 95ª. Reunião da CPG, ocorrida em 16 de Dezembro de 2020.   
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Comissão de Planejamento Estratégico do PPGAS/UFSCar 

(instituída na 93ª Reunião da CPG, em 28 de Outubro de 2020) 

 

Prof. Dr. Felipe Ferreira Vander Velden (coordenador) 

Profa. Dra. Anna Catarina Morawska Vianna  

Profa. Dra. Clarice Cohn 

Prof. Dr. Geraldo Andrello 

Prof. Dr. Igor José de Renó Machado 

Prof. Dr. Jorge Mattar Villela 

Prof. Dr. Luiz Henrique de Toledo 

Prof. Dr. Marcos Pazzanese Lanna 

Prof. Dr. Pedro Lolli 

Prof. Dr. Piero de Camargo Leirner  

Fábio Urban (servidor técnico-administrativo - secretário do PPGAS) 

Larissa Moreira Portugal (mestrado – representante discente) 

Gabriela Acerbi Pereira (doutorado – representante discente)  
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Planejamento Estratégico do PPGAS – 2021-2024 

 

Missão 

O PPGAS/UFSCar tem, como seu objetivo principal, oferecer uma formação 

especializada no nível de pós-graduação que permita o exercício de atividades qualificadas 

na área por parte dos profissionais a serem formados. Procura-se, assim, tanto atender à 

demanda por uma formação discente e profissionalizante mais específica e adequada às linhas 

de pesquisa desenvolvidas pelo corpo docente da área de Antropologia da UFSCar, quanto 

fortalecer a crescente expansão das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos docentes 

da área dentro de um projeto acadêmico que lhe seja próprio e reúna as condições acadêmicas 

e institucionais para a sua maior consolidação e autonomia. 

 

 

Visão 

O PPGAS/UFSCar quer se consolidar como reconhecido programa de excelência no 

campo da Antropologia Social brasileira, por meio do investimento crescente na formação 

de seus/suas aluno(a)s de mestrado e doutorado e do desenvolvimento de propostas 

inovadoras de pesquisa, ensino e extensão em áreas estratégicas, que promovam a formação 

de profissionais altamente qualificados e reconhecidos nacional e internacionalmente, bem 

como socialmente comprometidos. 
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Diretrizes gerais (eixos estratégicos) 

Seguem abaixo as ações a serem desenvolvidas nos próximos anos em cada um de 

seus eixos estratégicos, que servirão de referência para a autoavaliação do PPGAS em 2020 

e nortearão sua atividades para o próximo quadriênio (2021-2024). 

 

Eixo Estratégico 1: Gestão e autoavaliação 

 

1.1. Instalação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) do PPGAS/UFSCar.  

Ações: montar e instalar CPA atuante, que garanta a qualidade do programa, que busque a 

prestação de contas e o monitoramento da implantação do planejamento estratégico do 

programa, usando principalmente indicadores definidos pelo próprio Programa. Elaboração 

do regimento da CPA, no qual deve constar os objetivos, as atribuições, a composição da 

CPA e o mandato. Composição da CPA com discentes, docentes e técnicos administrativos. 

Elaboração, pela CPA, de projeto mínimo de autoavaliação, no qual deverão estar presentes 

as funções de prestação de contas, de monitoramento de formação e de diagnóstico, os 

indicadores que foram propostos no planejamento estratégico, as atividades que serão 

realizadas pela comissão e a periodicidade da apresentação dos resultados. De modo a 

dialogar com a CAPES, o projeto de autoavaliação da CPA deve conter cinco grandes 

dimensões que estarão presentes na avaliação multidimensional: 1) Impacto e relevância para 

a sociedade, 2) internacionalização, 3) inovação e transferência de conhecimento, 4) ensino 

e aprendizagem, 5) produção do conhecimento. A CPA também trabalhará no diagnóstico 

permanente das metas alcançadas e na definição de metas futuras à luz das condições 

institucionais e financeiras vigentes, em especial quanto à formação de discentes.  

Indicadores: CPA criada e em funcionamento já em 2021. 

Responsáveis: CPG, Secretaria e corpos discente e docente do PPGAS. 

Prazos: 2021. 

 

1.2. Manutenção da política de gestão financeira coletiva realizada pelo colegiado ao 

longo do ano. 

Ações: total transparência na divulgação de recursos disponíveis e seus usos e discussões 

permanentes (mensais) do destino desses recursos, com vistas à aprimorar o fluxo de 

processos financeiros e otimizar o uso de recursos. Divulgação das planilhas detalhadas de 

recursos e gastos no novo site do PPGAS/UFSCar.  

Indicadores: registro do monitoramento da alocação de recursos nas atas das reuniões 

mensais da CPG. 

Responsáveis: CPG e Comissão de Bolsas do PPGAS/UFSCar. 

Prazo: já implantado. A divulgação das planilhas aguarda o lançamento do novo website do 

programa. 
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1.3. Desenvolvimento de uma política de ação estratégica a cada 4 anos no PPGAS. 

Ações: produção e avaliação contínua do planejamento e das ações estratégicas do 

PPGAS/UFSCar. 

Indicadores: 1 plano estratégico a cada quadriênio. 

Responsáveis: CPG. 

Prazo: em implantação. 

 

1.4. Avaliação bienal da execução da política de ação estratégica pelo colegiado do 

PPGAS, em conjunto com um conselho consultivo externo formado por antropólogas/os 

de outros programas. 

Ações: estabelecimento de dinâmica de avaliação e convite/formação de conselho consultivo 

externo. 

Indicadores: relatório de avaliação da política estratégica a cada 2 anos. 

Responsáveis: CPG e conselho consultivo externo (a ser constituído). 

Prazo: 2022. 

 

1.5. Aprimoramento dos procedimentos de autoavaliação do PPGAS em relação ao 

planejamento estratégico. 

Ações: discussão permanente dos instrumentos de autoavaliação. 

Indicadores: registro de ao menos 2 (duas) discussões de autoavaliação nas atas das reuniões 

CPG ao longo do ano. 

Responsáveis: CPG e CPA. 

Prazo: em implantação. 

 

1.6. Ampliação da política de ações afirmativas, com oferta de vagas e bolsas para 

indígenas e pretos e pardos também no processo seletivo de doutorado. 

Ações: esforço para ampliação de vagas e bolsas de estudos para candidato(a)s vinculados à 

políticas de ações afirmativas. Incremento da divulgação das políticas de ações afirmativas 

do PPGAS/UFSCar para atração de candidato(a)s. 

Indicadores: ao menos 1 vaga de doutorado implementada pela política de ação afirmativa 

até o fim do próximo quadriênio. 

Responsáveis: CPG. 

Prazo: 2024. 

 

1.7. Continuidade da participação do PPGAS na gestão interna da UFSCar. 

Ações: indicação de docentes/discentes do PPGAS para diferentes instâncias acadêmicas 

e/ou administrativas, comissões e conselhos da UFSCar. 
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Indicadores: participação de ao menos 60% dos docentes em instâncias diversas no interior 

da universidade até o fim do próximo quadriênio. 

Responsáveis: corpos docente e discente do PPGAS/UFSCar 

Prazo: 2024. 

 

1.8. Aprimoramento dos mecanismos de acompanhamento de egressos de modo a 

subsidiar a autoavaliação sobre o impacto do PPGAS. 

Ações: aprimoramento dos questionários de acompanhamento de egressos (já enviados), 

aprimoramento das ferramentas de acompanhamento de egressos na web (redes sociais, CV 

Lattes, buscadores), estímulo à manutenção dos vínculos com egressos e a participação destes 

em ações e atividades do PPGAS/UFSCar. Uso inovador das Redes Sociais (Facebook, 

LinkedIN, WhatsApp e outras) para manter a conexão com os egressos, e entre estes e os 

estudantes de mestrado e doutorado regularmente matriculados no PPGAS/UFSCar: tal ação 

deverá ser realizada mediante a criação de páginas/perfis do PPGAS/UFSCar em distintas 

plataformas, que permitam por exemplo, a circulação da produção acadêmica dos programas 

(artigos, livros, capítulos) para egressos que já não dispõem dos acessos institucionais a estes 

conteúdos mas permanecem neles interessados. Uso de ferramentas já disponíveis (como a 

R@u – Revista de Antropologia da UFSCar) na manutenção do contato com egressos (via 

organização de dossiês, atividades editoriais, emissão de pareceres etc). 

Indicadores: produção de dados sobre ao menos 75% dos egressos a cada ano.  

Responsáveis: Coordenação e Secretaria do PPGAS. 

Prazo: 2024 (algumas ações já em implantação). 

 

1.9. Aprimoramento dos mecanismos de coleta de dados sobre produção docente e 

discente de modo a subsidiar a autoavaliação sobre a produção do PPGAS. 

Ações: aprimoramento dos questionários semestrais de coleta da produção discente e 

estímulo ao preenchimento permanente, por parte de docentes e discentes, das plataformas 

de armazenamento de dados (CV Lattes e outras). Organização e realização de oficinas de 

preenchimento do Currículo (CV) Lattes, abertas aos docentes e discentes, devendo ser 

ministradas por profissional qualificado, e oferecidas já para os alunos ingressantes no 

PPGAS/UFSCar, como forma de estimular e aprimorar o preenchimento dos CVs 

individuais. 

Indicadores: preenchimento de formulários online por ao menos 80% dos discentes e 100% 

dos docentes permanentes e colaboradores. 

Responsáveis: Coordenação e Secretaria do PPGAS. 

Prazo: 2024 (algumas ações já em implantação). 

 

1.10. Modernizar a gestão acadêmica do PPGAS/UFSCar 

Ações: incrementar as ações conjuntas da secretaria, da coordenação e da CPG do PPGAS, 

em atenção permanente às ações de modernização da gestão acadêmica sugeridas, discutidas  

e implantadas pela UFSCar 
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Indicadores: adesão contínua aos novos procedimentos de gestão acadêmica emanados da 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFSCar. 

Responsáveis: Coordenação, Secretaria e CPG do PPGAS. 

Prazo: 2024 (algumas ações já em implantação). 

 

1.11. Desenvolvimento de ferramentas de monitoramento dos processos seletivos 

Ações: implantação de ferramenta de avaliação permanente dos processos seletivos 

realizados pelo PPGAS/UFSCar com vistas à produção de dados sobre o fluxo de 

ingressantes (instituição de origem, local de origem, cursos de origem, CVs, interesses e 

motivos, gênero e etnia etc) e a proposição de alterações/melhorias nos processos, além de 

adequação do modelo de processo seletivo às propostas emanadas da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação da UFSCar. 

Indicadores: produção de relatório com informações sobre fluxo e perfil de ingressantes até 

2020 (com sua posterior realização de forma anual). 

Responsáveis: Coordenação, Secretaria e CPG. 

Prazo: 2021. 

 

1.12. Planejamento das políticas de monitoramento, credenciamento, 

descredenciamento e recredenciamento de docentes. 

Ações: criação de mecanismos de avaliação permanente das atividades docentes. 

Indicadores: ao menos uma reunião de avaliação de atividades docentes ao ano. 

Responsáveis: CPG. 

Prazo: 2021. 

 

Eixo Estratégico 2: Visibilidade do PPGAS 

 

2.1. Confecção de novo website do PPGAS com conteúdo atualizado e ampliado. 

Ações: confecção e lançamento do novo website do Programa (http://ppgas.ufscar.br/). 

Indicador: lançamento do novo site em 2021, com ampliação do conteúdo ao longo dos anos 

seguintes, em caráter permanente.  

Responsáveis: Coordenação, Secretaria e CPG do PPGAS. 

Prazo: 2021 (lançamento) e 2024 (site completo e em perfeito funcionamento). 

 

2.2. Intensificar a divulgação, entre alunos da graduação, dos eventos do PPGAS, 

incluindo as Quartas Indomáveis e as palestras realizadas nos laboratórios de pesquisa. 

Ações: atualização constante da agenda de eventos do novo website do programa. 
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Indicadores: publicação de ao menos 80% das palestras pela rede de comunicação da 

UFSCar. 

Responsáveis: Coordenação e Secretaria do PPGAS. 

Prazo: 2022. 

 

2.3. Desenvolvimento das Redes Sociais do PPGAS/UFSCar  

Ações: divulgação do PPGAS por meio do desenvolvimento e manutenção de Redes Sociais 

próprias do programa. 

Indicadores: criação de perfis do PPGAS no Facebook. 

Responsáveis: Coordenação e Secretaria do PPGAS (via estagiário ou bolsista de auxílio 

técnico). 

Prazo: 2021. 

 

2.4 Aumento da visibilidade da R@u – Revista de Antropologia da UFSCar por meio 

da ampliação de seus indexadores. 

Ações: inserção da R@u no sistema OJS/SEER gerido pela UFSCar. 

Indicadores: inserção da R@u no sistema OJS/SEER (Open Journal System/Sistema 

Eletrônico de Editoração de Revistas). 

Responsáveis: Equipe editorial da R@u. 

Prazo: 2021. 

 

2.5. Ampliação da visibilidade das pesquisas em curso no PPGAS. 

Ações: estímulo à divulgação de dados e resultados de pesquisa em canais diversos (mídia, 

associações científicas, redes sociais, website), e contato permanente com os canais de 

divulgação mantidos pela UFSCar. 

Indicadores: ao menos 4 pesquisas do PPGAS divulgadas anualmente em canais de 

divulgação científica ou na mídia.  

Responsáveis: Coordenação, Secretaria e corpos docente e discente do PPGAS/UFSCar. 

Prazo: 2024 

 

2.6. Divulgação de chamadas da R@U e editais do PPGAS nos canais de comunicação 

da Associação Brasileira de Antropologia (ABA).  

Ações: contato permanente com os canais de divulgação da ABA. 

Indicadores: ao menos 2 notícias do PPGAS divulgadas pela ABA anualmente. 

Responsáveis: Coordenação e Secretaria do PPGAS. 

Prazo: 2022. 
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2.7. criação e manutenção de Repositórios Institucionais e Banco de Teses e Dissertações 

Digitais 

Ações: criação e manutenção, no website do PPGAS, de Repositório Institucional (dados e 

resultados de pesquisa, publicações, registros de eventos e atos administrativos etc) e Banco 

de Teses e Dissertações Digitais, em estreito contato com o Repositório de teses e 

dissertações e com o Repositório de dados (RI/UFSCar) da UFSCar  

(https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/11997). O novo site do PPGAS também deverá 

abrigar os acervos documentais do próprio programa. 

Indicadores: acesso, via novo website do PPGAS/UFSCar, aos conteúdos (dados e teses e 

dissertações) produzidos no/pelo programa disponibilizados no RI/UFSCar. 

Responsáveis: corpos docentes e discentes e Secretaria do PPGAS. 

Prazos: 2024. 

 

2.8. Inserção do PPGAS/UFSCar no Repositório Institucional da UFSCar 

Ações: discussão, implantação, divulgação e orientação, entre docentes, discentes e 

pesquidadore(a)s associado(a)s, de Plano de Gestão de Dados relativos às pesquisas 

realizadas no PPGAS; envio e inserção dos Planos de Gestão de Dados das pesquisas 

relizadas no PPGAS para o Repositório Institucional da UFSCar. 

Indicadores: todos os Planos de Gestão de Dados de pesquisa FAPESP inseridos no 

Repositório Institucional da UFSCar. 

Responsáveis: Coordenação e CPG. 

Prazo: 2022. 

 

2.9. Envolvimento do PPGAS/UFSCar na cidade de São Carlos e em outras regiões do 

estado de São Paulo. 

Ações: investimento adicional em projetos de pesquisa, ensino e extensão, e/ou em formas 

diversas de participação, no estado de São Paulo e/ou na região central do estado, onde se 

localiza a cidade de São Carlos, de modo a incrementar a presença da Antropologia da 

UFSCar em questões regionais pertinentes, nas quais podemos influir com nossos saberes e 

competências especializados. Integração de pesquisas, teses e dissertações com fogo na 

cidade, região e/ou estado, incluindo as atividades de egressos. 

Indicadores: ao menos 1 projeto de pesquisa ou extensão, ou participação diversa, 

desenvolvidos na cidade de São Carlos e/ou na região central do estado de São Paulo e/ou no 

mesmo estado. 

Responsáveis: CPG e Grupos de Pesquisa do PPGAS. 

Prazo: 2024. 
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Eixo Estratégico 3 - Internacionalização 

 

3.1. Participação ativa nas reuniões do Conselho do Programa PRINT-CAPES na 

UFSCar. 

Ações: presença permanente de representante do PPGAS/UFSCar nas reuniões e demais 

atividades do programa PRINT-CAPES. 

Indicadores: Registro das discussões do PRINT em ao menos 4 atas das reuniões da CPG ao 

longo do ano. 

Responsáveis: representante do PPGAS no CAPES-PRINT na UFSCar. 

Prazo: em implantação. 

 

3.2. Ampliação do escopo da política de licenças de docentes, abarcando não apenas 

estágio pós-doutoral, como também pesquisa de campo, escrita e atuação como 

professor visitante em outras instituições. 

Ações: viabilização dos períodos de afastamento de docentes via gestão junto ao 

CECH/UFSCar (Centro de Educação e Ciências Humanas) e à Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas da UFSCar. 

Indicadores: 2 licenças anuais concedidas pelo PPGAS a docentes permanentes em regime 

de rodízio. 

Responsáveis: CPG. 

Prazo: 2024. 

 

3.3. Estímulo à candidatura de doutorandos a estágios de pesquisa no exterior. 

Ações: preparação do(a)s projetos do(a)s estudantes para aplicação em processos seletivos 

para bolsas de estudo no exterior. 

Indicadores: aprovação de ao menos 1 bolsa sanduíche por ano. 

Responsáveis: CPG, representante do PPGAS no CAPES-PRINT e corpos docente e discente 

do PPGAS. 

Prazo: 2024. 

 

3.4. Organização de seminários públicos com docentes e discentes que retornarem de 

período no exterior,  

Ações: organização de seminários com pesquisadores retornando do exterior, de forma a 

ampliar a apropriação, pelo PPGAS e pela comunidade acadêmica em geral, do conhecimento 

e experiência adquiridos pelo(a) beneficiário(a) de bolsa-sanduíche ou de bolsa de estágio de 

pesquisa no exterior. 

Indicadores: realização de ao menos 1 palestra anual com discentes que retornaram do 

exterior. 

Responsáveis: CPG, representante do PPGAS no CAPES-PRINT e corpos docente e discente 

do PPGAS. 
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Prazo: 2024. 

 

3.5. Desenvolver de política de atração, acolhimento e acompanhamento de docentes, 

pesquisadores e discentes estrangeiros. 

Ações: trabalho permanente na divulgação do PPGAS no exterior e na atração de 

pesquisadores e estudantes estrangeiros para o Programa. 

Indicadores: seções em ao menos duas línguas no website do PPGAS com informações sobre 

oportunidades de bolsas e processos seletivos voltados a estrangeiros. 

Responsáveis: CPG, Coordenação e representante do PPGAS no CAPES-PRINT. 

Prazo: 2024. 

 

3.6. Desenvolver parte do conteúdo do novo site do PPGAS em ao menos duas línguas 

estrangeiras. 

Ações: seções do website em ao menos duas línguas estrangeiras (inglês e espanhol) 

Indicadores: informações sobre o PPGAS divulgadas no website em ao menos duas línguas 

estrangeiras até 2022. 

Responsáveis: Coordenação e Secretaria. 

Prazo: em implantação. 

 

3.7. Estímulo à apresentação para discentes do PPGAS de pesquisas desenvolvidas por 

antropólogas/os estrangeiras/os. 

Ações: ampliar o contato do(a)s estudantes de mestrado e doutorado do PPGAS com 

pesquisas desenvolvidas no exterior e com pesquisadores e pesquisadoras estrangeiro(a)s. 

Indicadores: Realizar ao menos uma palestra por ano com pesquisador/a estrangeira/o nas 

Quartas Indomáveis ou outros eventos do PPGAS/UFSCar. 

Responsáveis: CPG e docente responsável pela disciplina das Quartas Indomáveis. 

Prazo: 2022. 

 

3.8. Apoio à publicação em língua estrangeira. 

Ações: estímulo à publicação de artigos e capítulos de livro em idiomas estrangeiros no 

exterior, por meio de apoio à tradução e revisão de textos. 

Indicadores: ao menos um artigo/capítulo de docente ou discente submetido ou publicado em 

língua estrangeira, no exterior, por ano. 

Responsáveis: Coordenação e corpos docente e discente do PPGAS. 

Prazo: 2024. 
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Eixo Estratégico 4 – Inovação em atividades de formação 

 

4.1. Desenvolvimento de uma política de atração dos alunos do bacharelado em ciências 

sociais da UFSCar para a área de antropologia. 

Ações: divulgação permanente das ações e atividades do PPGAS junto à Secretaria e às/aos 

estudantes da Graduação em Ciências Sociais da UFSCar. 

Indicadores: Orientação e defesa de, no mínimo, 25% do total de TCCs finalizados 

anualmente no curso de bacharelado em ciências sociais da UFSCar. 

Responsáveis: representantes do PPGAS no Conselho de Graduação em Ciências Sociais e 

corpo docente do PPGAS. 

Prazos: 2024. 

 

4.2. Ampliação da participação de doutorandos do PPGAS como membros de bancas 

de defesa de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) da graduação.  

Ações: convites permanentes aos doutorandos e doutorandas para participação em bancas. 

Indicadores: Participação de doutorandos do PPGAS em ao menos 2 bancas de TCC 

anualmente. 

Responsáveis: corpos docente e discente do PPGAS. 

Prazos: 2024. 

 

4.3. Contato permanente com egressos atuando em outras instituições científicas ou de 

ensino superior. 

Ações: participação dos docentes em eventos organizados pelos egressos nas instituições que 

atuam profissionalmente, como palestras, mini-cursos, participações em bancas, co-

orientações, publicações em coautoria e outras. 

Indicadores: Participação de docentes do PPGAS em ao menos 1 evento organizado por 

egressos anualmente. 

Responsáveis: corpos docente e discente e egressos do PPGAS. 

Prazos: 2024. 

 

4.4. manutenção de uma política permanente de atração de pós-doutorandos para 

atuarem junto ao PPGAS,  

Ações: atração permanente de pesquisadores e pesquisadoras de pós-doutorado focalizando, 

no futuro, sobretudo aquele(a)s que possam trazer novas temáticas, perspectivas teóricas e 

abordagens metodológicas ausentes ou pouco desenvolvidas no programa, e que possam, 

assim, incrementar a oferta de conhecimentos aos nossos corpos discente e docente. 
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Indicadores: Vinculação ao PPGAS de ao menos 1 nova pesquisa de pós-doutorado a cada 2 

anos.  

Responsáveis: corpo docente do PPGAS. 

Prazos: 2024. 

 

4.5. Desenvolvimento de uma política de vinculação de egressos que continuam 

associados aos grupos e linhas de pesquisa que integram o programa. 

Ações: promover contato contínuo com egressos atuando em áreas e instituições de interesse 

do PPGAS/UFSCar. 

Indicadores: Ao menos 5 egressos vinculados a grupos e linhas de pesquisa do PPGAS. 

Responsáveis: corpo docente do PPGAS. 

Prazos: 2024. 

 


