
PLANEJAMENTO DA DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - 2019 
  
 METAS   

Missão 
 
Estimular a Pós-
Graduação e 
Inovação nas 
diversas áreas do 
conhecimento, 
buscar soluções 
para os problemas 
relacionados ao 
desenvolvimento 
econômico e 
socioambiental da 
região, assim como 
qualificar recursos 
humanos. 

A 
Concretizar a 

política de 
execução e 

fortalecimento 
dos cursos de 

Pós-Graduação  
  

Metas/Ações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

A1. Elaborar Regulamentos institucionais  3 4 11         

A2. Estabelecer o Calendário da Pós-Graduação do IFMT  1 2          

A3. Acompanhar a execução do calendário             

A4. Implementar o Repositório de dissertações e teses do IFMT e a ficha 
catalográfica online 

12 12 12          

A5. Execução de expediente (análise, acompanhamento, pedidos, documentos 
oficiais, atendimento, reuniões, comunicação interna) 

5 5 6          

A6. Ampliar parcerias com agência de fomento, de internacionalização, de 
transferência de tecnologia, convênios especialização, Minter, Dinter 

   13         

A7. Oferecer oportunidades de bolsas e fomento internos e externos para Pós-
Graduação, apoiando a participação em eventos e publicação científica 

  8          

A8. Capacitar servidores para (re)formular Projetos de curso de alto impacto 
(PPC de lato sensu e APCN de stricto sensu) com demanda da sociedade 

            

A9. Formar um banco de avaliadores/consultores especializados da pós-
graduação (IFMT, avaliadores CAPES e outras IES) 

            
 

Visão 
 
Ser uma instituição 
pública de 
reconhecida 
excelência na oferta 
de pós-graduação. 

B 
Implantar o 

processo de 
avaliação e 

comunicação 
estratégica da 

Pós-Graduação 

Metas/Ações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

B1. Implementar o Censo da Pós-Graduação do IFMT   9          

B2. Realizar o II Fórum de Pós do IFMT para avaliação dos cursos e prestação 
de contas à comunidade 

            

B3. Aprimorar, facilitar, automatizar e ampliar a transparência na comunicação 
online com servidores e comunidade 

            

B4. Relatório de indicadores do IFMT (divulgação no site)*   10          

B5. Implementar solicitações da Auditoria/Procuradoria 2018   10 7         

B6. Planejamento de 2020             
 

Valores 
 
Ética, eficiência e 
apoio à pesquisa. 

C 
Aprimorar o 

aspecto 
administrativo-

financeiro da 
Diretoria de 

Pós-Graduação 

Metas/Ações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

C1. Alinhar com Pró-Reitorias para otimizar e desburocratizar 
trâmites/processos (financeiro, recursos humanos, acompanhamento de 
afastamento RPC e Convênios, internos, etc) 

            

C2. Ampliar capacidade de atendimento e gerenciamento (capacitação da 
DPG, melhoria de procedimentos SUAP ou outro software adequado para a 
pós-graduação) 

            

C3. Organizar os processos internos (com fluxogramas, checklist e modelos) 
para acelerar o expediente da Diretoria de Pós-Graduação 

            

C4. Elaborar a atualização do Manual de Procedimentos Administrativos             

C5. Criar e atualizar periodicamente banco de dados relativos à pós-graduação 
visando a gestão estratégica (ou implantar Sistema) 

  9 14         
 

* Demanda da Auditoria 

 
 
  



 
Ações 
 
1) Versão preliminar elaborada.  
2) Reunião com coordenações alterada para Abril (licença saúde).  
3) Alterado para Março (licença saúde).  
4) Retomada da revisão dos Regulamentos da Pós-graduação, Processo seletivo e outros.  
5) Diárias e passagens; Memorando solicitando Calendário às instituições que ofertam DINTER, MINTER, 
Convênios para planejar pagamento das bolsa.  
6) PROAP 2019 – CAPES solicita lista de itens financiáveis (dia 28): reuniões com coordenadores, criação 
de doc. de equivalência PROAD-CAPES (Port. 156/2014, art. 7º).  
7) Solicitação de Software Anti-plágio à DGTI (consulta PPGs). Teste URKUND, CopySpider 
8) Assessoramento da coordenação do ProfEPT no lançamento de Edital da Resol. 10/2015 pelo campus.  
9) Fim do recebimento de dados dos coordenadores; Extração de dados do Q-academico e início da 
análise.  
10) Elaboração de infográfico da pós-graduação, incluindo recursos e capacitação (enviado à ASCOM e 
site DPG). 
11) Edição da proposta da nova Organização Didática do IFMT para contemplar a Pós-Graduação. 
12) Reuniões para alinhamento e plano de trabalho. 
13) Participação de Painel do evento de Turismo no campus Cuiabá sobre potencial parceria com México. 
14) Criação da lista de servidores em capacitação afastados ou em exercício (Minter, Dinter, Convênios) 

 

 
 
  


