
Autoavaliação do PPGG-UNICENTRO 2019

Introdução:

O Documento de Área Geografia 2019 sugere a adoção da autoavaliação como parte da avaliação

dos  PPGGs.  Segundo o documento,  “A autoavaliação é  compreendida como o processo  de se

avaliar a si  próprio.  Seu principal  objetivo é formativo, de autoconhecimento”. Dessa forma, O

PPGG, ao longo de 2019, fomentou as diversas fases do processo de autoavaliação: mobilização,

preparação  e  implementação.  A  autoavaliação,  assim,  considerou  o  modelo  multidimensional

atual, proposto pela CAPES. 

Sendo o modelo de avalição da pós-graduação fundamentado nos pilares ensino-aprendizagem;

impacto e relevância social; internacionalização; produção científica e inovação e transferência de

conhecimento, buscamos foco nos mesmos, apesar da condição de programa nota 4, mas que

almeja ser nota 5. Por fim também foram consideradas, para a autoavaliação, a ficha de avaliação

em seus três elementos constituintes: a) Programa; b) Formação; c) Impacto na Sociedade. 

Assim,  aproveitando  a  comemoração  dos  10  anos  de  funcionamento  do  programa  de  pós-

graduação em Geografia da Unicentro, no ano de 2019 realizou-se um ciclo de palestras. Ao final

do ciclo, no dia 28/11/2019, a atividade realizada denominou-se “Seminário de Autoavaliação –

Discutindo a Pós-graduação em Geografia da Unicentro”. O seminário foi estruturado da seguinte

forma:

·0 Discussão em relação as perspectivas da pós-graduação na Unicentro (Pró-Reitor Prof. Dr.

Marcos Ventura Farias).

·1 Matriz SWOT para Planejamento Estratégico de Programas de Pós-graduação (PEPP) (Prof.

Dr. Marcos de Castro, Curso de Administração). Ressalta-se que a Matriz SWOT (como pode

ser melhor compreendida abaixo) vem sendo utilizada para a elaboração do PDI da IES,

bem  como  para  planejamento  estratégico  dos  programas  de  pós-graduação  da

UNICENTRO,  em  consonância  com  a  Resolução  para  processo  de  autoavaliação  dos

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Estadual do Centro-Oeste.

·2 Documento  de  Área  da  Geografia  –  Ficha  de  avalição  preliminar  e  processo  de

autoavaliação do PPGG (Coordenação – PPGG).

·3 Operacionalização da Matriz SWOT. Nesta etapa, de forma separada, professores, alunos e

egressos  aplicaram a  Matriz  SWOT para  diagnosticar:  a)  pontos  fortes;  b)  fraquezas;  c)



oportunidades;  d)  ameaças.  Posteriormente,  agora  em  conjunto,  discentes  e  docentes

discutiram e organizaram um documento de autoavaliação do programa. A similaridade das

demandas (forças,  fraquezas,  oportunidades e ameaças)  da autoavaliação de ambos os

grupos foi de aproximadamente de 90%. 

A aplicação da Matriz  SWOT como resultado da autoavaliação pode ser observada a partir  do

seguinte diagnóstico:

·4 Forças

·5 O PPGG possui boa Infraestrutura de laboratórios para pesquisa e ensino.

·6 A formação do corpo docente é diversificada (IES origem – áreas /temas de pesquisa).

·7 Maturidade acadêmica-científica do corpo docente.

·8 Professores com inserção regional-nacional, sendo alguns com inserção internacional.

·9 Professores bolsistas produtividade (FA – CNPq).

·10 Corpo docente coeso com foco na manutenção e desenvolvimento do PPGG.

·11Mais de 90% de docentes permanentes com dedicação exclusiva ao programa.

·12Grupos de pesquisa estão em consolidação ou são consolidados.

·13A produção científica dos docentes na Linha 1 (Geografia Física) é reconhecida nacional e
internacionalmente (publicações em revistas de alto impacto).

·14A produtividade cientifica do PPGG está acima da média dos PPGs do Brasil (quadriênio
2013-2016, 10o lugar). Além disso, a produção científica é qualificada (estratos superiores).

·15Gestão do PPGG de qualidade (página web, documentos, relatório sucupira, transparência
etc.). Este reconhecimento foi apontado pela PROPESP.

·16 Possibilidade de internacionalização dos discentes do PPGG (bolsista sanduiche).

·17 Realização de pesquisas relacionadas ao desenvolvimento regional e nacional.

·18 Inserção do PPGG no cenário nacional, abarcando as regiões sudeste, norte e nordeste, a
partir da vinda de discentes e do desenvolvimento de suas respectivas pesquisas.

·19 Fraquezas (verificar itens forças e oportunidades, abaixo, para contextualização)

·20O PPGG, neste quadriênio, teve redução de demanda nos processos seletivos (candidatos).
Além disso, ocorre endogenia, pois predominam alunos dos cursos (Geografia Bacharelado
e  Licenciatura  e  de  áreas  afins)  da  IES.  Esse  aspecto,  no  entanto,  tem  sido  comum  a
diversos programas de pós-graduação da área, inclusive nos localizados no Paraná.

·21Disparidade  entre  o  número  de  candidatos/alunos  x  orientador  nas  duas  Linhas  de
Pesquisa (Linha 2 tem mais procura em comparação a Linha 1).

·22 Em relação a  internacionalização,  as  principais  fraquezas  são:  a)  baixa-proficiência  para
intercâmbio-mobilidade (alunos e professores); b) alguns convênios precisam de recursos



para  efetivação  (ação-desenvolvimento-financiamento);  c)  escassez  de  publicações
internacionais  qualificadas  de  alto  impacto  na  área,  especialmente  na  Linha  2,  e
parcialmente Linha 1.

·23Dificuldade em mensurar a inserção-impacto regional.

·24As  atividades  de  extensão  são  realizadas,  porém  ainda  não  estão  organizadas-
sistematizadas, o que prejudica a visibilidade dessas ações.

·25Há pesquisa aplicada, mas est é difusa, pouco valorizada e ainda em processo de adaptação
para a resolução de problemas locais-regionais.

·26 Poucos trabalhos integrados entre os docentes do programa para além daqueles vinculados
aos grupos de pesquisa.

·27 Salas de aula poderiam ter infraestrutura mais satisfatória.

·28 Pouca oferta  de  disciplinas  que  possam ajudar  no  desenvolvimento das  dissertações  e
teses. 

·29 Falta de divulgação das defesas de dissertações, teses e outras atividades do PPGG a partir
da página e por e-mail para alunos.

·30Oportunidades

·31 Existência de redes de pesquisa no Paraná e no Brasil que facilita a efetivação de convênios
entre grupos de trabalho de cunho social com outros órgãos e entidades públicas;

·32 Facilidade de diálogo com setores da sociedade regional (rural e urbana);

·33Densidade de ciência e tecnologia instalada no estado do Paraná (IES, programas, institutos
etc.) que facilita a interlocução entre pesquisadores;

·34 Inserção do PPGG em uma região com cidades médias  e  pequenas que necessitam de
desenvolvimento humano/planejamento territorial. Além disso, a região apresenta baixo e
médio IDHs, havendo necessidade de pesquisa-extensão para mitigar esses problemas;

·35 Possibilidade de desenvolver-reduzir as desigualdades socioeconômicas local e regional;

·36 Paisagens e sistemas agrícolas com potencial de pesquisa para conservação de recursos
naturais/sustentabilidade de pessoas e meio ambiente;

·37 Região  com  diversidade  sociocultural,  étnica  (povos  tradicionais  e  imigrantes)  que
representam oportunidades de estudos;

·38 Possibilidade de receber discentes de outras regiões do Brasil.

·39Ameaças 

·40Demanda regional por alunos baixa, pois há muitos programas em Geografia no estado do 
Paraná; 

·41Desvalorização das Ciências Humanas (política nacional);

·42Desvalorização das Licenciaturas (política nacional);



·43 Política de ciência e tecnologia voltada às áreas tecnológicas em especial (política nacional-
estadual);

·44 Pouco fomento (editais) para desenvolvimento de pesquisa-extensão (políticas nacional-
estadual);

·45 Poucas bolsas para atração-permanência de alunos, além de redução de bolsas no ano de 
2020;

·46 Burocracia e política institucional para a pós-graduação (política da IES);

·47Dificuldade na compra de insumos/reagentes/equipamentos para realização de pesquisas
no PPGG;

·48 Pouca aplicabilidade das pesquisas e de reconhecimento/popularização;

·49Ausência de marketing para divulgação do que se é feito/produzido na pós-graduação e na
graduação na Geografia da Unicentro. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PPGG – 2017 a 2024

Após a aplicação da Matriz SWOT, que possibilitou o diagnóstico dos pontos fortes, das fraquezas,
oportunidades  e  ameaças  ao  PPGG,  o  Planejamento  Estratégico  2017  –  2024.  O  referido
planejamento deverá ser finalizado no ano de 2020. Pois, sua finalização depende da atualização
do PDI da IES (2018-2022), devido a inclusão do Planejamento Estratégico de toda a Pós-graduação
da  UNICENTRO para  atender  demanda  de  autoavaliação  da  CAPES.  Esse  processo  está  sendo
coordenado pela PROPESP.

O PPGG da UNICENTRO teve suas atividades iniciadas em agosto de 2009. A partir de 2017 teve
início o curso de doutorado. Ao longo desses anos sempre houve preocupação em planejar  e
avaliar as ações realizadas. Essas, no entanto, não foram efetivamente formalizadas como neste
momento, inclusive pela sugestão/obrigatoriedade indicada pela CAPES. 

Destaca-se, a partir do planejamento e da avaliação realizados ao longo dos anos, que o programa
trabalhou arduamente para melhorar os quesitos considerados regulares apontados na Avaliação
Quadrienal – 2013-2016. 

O PPGG obteve notas bom e muito bom em diversos itens: Proposta do Programa, Corpo Docente
Corpo Discente, Teses e Dissertações e Produção Intelectual. Contudo, parte do quesito Inserção
Social  foi  avaliado como regular,  tendo como principais  apontamentos feitos pela comissão de
avaliação o que segue:

·50 Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e desenvolvimento
profissional  relacionados  à  área  de  conhecimento  do  programa,  com  vistas  ao
desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação.

·51 Recomenda-se maior atenção em relação à distribuição das orientações entre os docentes
e quanto a estratégias para incentivar a produção bibliográfica e técnica dos discentes e
egressos.

·52 Recomenda-se também uma reflexão mais aprofundada do programa para consolidação da
linha 3, recentemente criada.

Todas essas sugestões foram preocupações constantes do PPGG ao longo do presente quadriênio.



Assim,  tem-se  buscado,  fortemente,  sanar  as  possíveis  fraquezas  apontadas  pela  comissão de
avaliação, como pode ser observado no atual relatório, bem como nos de anos anteriores. 

Um resumo das ações desenvolvidas em termos de planejamento estratégico está apresentado
abaixo:

1. O Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGG)

O Programa de Pós-graduação em Geografia da UNICENTRO compõe o Sistema Estadual do Paraná
voltado ao ensino superior. De acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas –
CNAE, os setores de aplicações do PPGG são relacionados as:

·53Atividades profissionais, científicas e técnicas.

·54Atividades de apoio à educação.

·55 Pesquisa  e  desenvolvimento  científico  -  Pesquisa  e  desenvolvimento  experimental  em
ciências físicas e naturais.

·56 Pesquisa  e  desenvolvimento  científico  -  Pesquisa  e  desenvolvimento  experimental  em
ciências sociais e humanas.

2. Missão 

·57Atuar  na  Educação  superior  para  formar  de  professores  para  o  ensino  Geografia  em
diversos níveis (fundamental, médio e superior).

·58 Formar profissionais na Ciência Geográfica e áreas afins.

·59Desenvolver  tecnologias  voltadas  a  análise  socioambiental,  conservação  da  natureza  e
manejo de solo, água e recursos naturais.

·60Aplicar  conhecimento  da  ciência  geográfica  para  planejar  e  desenvolver  sócio
espacialmente a região Centro-Sul e o estado do Paraná.

·61 Investigar  e  produzir  conhecimentos  básicos  e  aplicados  para  mitigar  as  assimetrias
regionais paranaense e brasileira (sociais e ambientais).

3. Valores 

Os valores estabelecidos pelo PPGG e que fazem parte de sua missão estão alinhados aos objetivos
da agenda das Nações Unidas (UNITED NATIONS - Transforming our world: the 2030 Agenda for
Sustainable Development), como formas de abordagem e atuação, em outras escalas, quais seja, a
local  e  a  regional.  Isso  porque  muitos  dos  temas  pesquisados  pela  ciência  geográfica,  e
particularmente, os realizados pelas linhas de pesquisa do PPGG, tem referência aos temas da
citada agenda,  a exemplo dos esforços para a redução das desigualdades socioeconômicas,  da
pobreza  e  da  fome;  foco  na  agricultura  sustentável  e  na  qualidade  da  água  para  o  consumo
humano  e  atividades  econômicas;  desenvolvimento  de  cidades  e  comunidades  sustentáveis;
logística e infraestrutura que permitam a mobilidade; mitigação de mudanças climáticas e seus
impactos na biodiversidade e sistemas humanos, dentre outros.

Assim, ao estudar, se preocupar e propor ações para a diminuição das assimetrias locais e regionais
em suas linhas de pesquisas,  o PPGG confirma seu compromisso com a interação sociedade e



natureza no nível global, essência da ciência geográfica.

4. Contexto atual 

O contexto atual do PPGG pode ser observado a partir da aplicação da Matriz SWOT, apresentada
anteriormente.

5. Visão de médio e longo prazos 

A visão de médio prazo do PPGG fundamenta-se na consolidação e na manutenção de pesquisas e
na formação de mestre e doutores com qualidade. 

Após 10 anos de funcionamento e com mais de 102 defesas realizadas, com média de 24 meses
cada  uma,  com  projetos  de  pesquisa  aprovados  por  órgãos  de  fomento,  com  pesquisadores
produtividade,  com a 10ª maior  produção de artigos  qualificados da Geografia  do Brasil,  com
inserção social  regional  em ampla consolidação,  acreditamos que o PPGG tenha atingindo alto
nível de qualidade, sendo merecedor de alçar ao Conceito 5 CAPES.

Ainda no médio prazo busca-se  a  inserção internacional  de  suas  pesquisas  e na  formação de
pessoas, fato já em curso no Programa. Assim, as atividades realizadas no PPGG devem fomentar
as transformações locais de acordo com os valores anteriormente apresentados, permitindo ainda
a inserção internacional.

No longo prazo almeja-se ser referência em estudos geográficos a partir dos temas de suas linhas
de pesquisa,  quais  sejam,  os  estudos da  paisagem e das  dinâmicas  rurais  e  urbanas  em seus
aspectos sociais, políticos, econômicos e ambientais. 

6. Plano de ação e metas do PPGG – UNICENTRO (2017 – 2024).

Apesar de estar em elaboração, especialmente para o quadriênio 2021-2024, o plano de ação e
metas do PPGG já está em andamento. Assim, algumas ações estão sendo implementadas para
atender ao que foi diagnosticado no processo de autoavaliação, como segue:

Ações em curso para superar as fragilidades apontadas na avaliação CAPES: 

1.  Em  relação  a  internacionalização,  as  principais  fragilidades  são:  a)  baixa-proficiência  para
intercâmbio-mobilidade  (alunos  e  professores);  b)  pequena  efetividade  nos  convênios  (ação-
desenvolvimento-financiamento);  c)  escassez de publicações internacionais  qualificadas  de alto
impacto na área, especialmente na Linha 2, e parcialmente Linha 1.

a)  A  disciplina  optativa  denominada  Contemporary  Issues  in  Geography  and  Environmental
Science (60  h),  com metodologia  baseada  em  English  as  a  Medium of  Instruction (EMI),  será
ofertada no segundo semestre de 2020 e será integralmente ministrada em inglês. 

b) Estão sendo desenvolvidas atividades científicas e acadêmicas bilaterais com a Universidade de
Thessaly – Departamento de Floresta e Manejo Ambiental. A cooperação é financiada pela União
Europeia (Programa Erasmus) e proporcionou a visita do Prof. Michail Vrachnakis, em novembro de
2019. Em abril de 2020 o Prof. Valdemir Antoneli fará visita técnico-científica a esta universidade
como convidado a apresentar os resultados da cooperação. Além dos docentes, a cooperação será
estendida a intercâmbio de discentes da graduação e da pós-graduação como fomento à pesquisa,
o  que  ocorrerá  a  partir  de  2021.  Planeja-se,  ainda,  a  criação de  uma rede  de  pesquisadores
internacionais para concorrer a projetos no âmbito da União Europeia. 

c) Realização do FESP 8 BRAZIL - 8th International Conference on Fire Effects on Soil Properties,



na UNICENTRO, Department de Geografia, Guarapuava, Brasil, de 11 a 14 de outubro de 2021. 

d) A existência de um bolsista PNPDS permitiu, além de outros ganhos, o fomento de recursos
financeiros  que  foram direcionados  ao  custeio  de  publicação  internacional  em revista  de  alta
qualidade e impacto (submissão realizada no aguardo de retorno).  

e) No período de setembro de 2018 a agosto de 2019 houve a efetivação do primeiro doutorando
em estágio sanduiche no exterior, com a discente Lara Pires Weissbock, da Linha 2 do Programa. 

f) A partir do Grupo Educartgeo, foi assinado em 2019 um Convênio entre o Grupo Educartgeo com
a Universidade de Antioquia com os professores Alejandro Pimienta Betancur e Vladimir Montoya
Arango da Faculdade de Educação da Universidad de Antioquia, Medellín, Colômbia. Inicialmente,
para  o  corrente  ano,  ocorrerá  a  realização  de  ações  conjuntas  como:  videoconferências,
participação  em  defesas  e  início  de  uma  pesquisa  colaborativa.  Os  professores  supracitados
participaram de atividades acadêmicas no programa no segundo semestre de 2019.

2. Pouca oferta de disciplinas que possam ajudar no desenvolvimento das dissertações e teses em
termos de suas efetividades temáticas.

O rol de disciplinas ofertadas foi revisado em 2019, o que permitirá uma maior oferta de disciplinas
em diversas especificidades e áreas de pesquisas dos docentes do Programa. Além disso, incentiva-
se a mobilidade acadêmica interna e externa.

3) Disparidade entre o número de candidatos/alunos x orientador nas duas Linhas de Pesquisa
(Linha 2 tem mais procura em comparação a Linha 1).

Para equalizar o desequilíbrio momentâneo entre as linhas, devido ao enceramento da Linha 3, foi
lançado um edital para credenciamento de 2 professores na linha 1 (Geografia Física). Assim, os
Professores Glauco Nonose Negrão e Julio Manoel França da Silva foram selecionados por meio de
edital público. 

As aberturas de vagas 2019/2020 deverá avaliar a distribuição entre as linhas. Contudo, a demanda
na área de Geografia Humana é maior do que na Geografia Física. Portanto, iremos gerenciar a
situação para evitar forte desequilíbrio.


