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Boletim Informativo do 

POSGEO – Edição Especial.  
Pela Coordenação   

Entre os dias 25 e 27 de outubro ocorreu o Seminário de Autoavaliação 

e Planejamento Estratégico do POSGEO. Os encontros tiveram como 

objetivo discutir a ficha de avaliação, o relatório de avaliação quadrienal 

2017-20 e pensar ações de planejamento estratégico para o quadriênio 

2021-24.  

Este boletim em edição especial tem o objetivo de apresentar aquilo que 

identificamos como fragilidades e apontar os pactos que fizemos 

enquanto coletivo para superar as limitações indicadas na última 

avaliação quadrienal.  

Algumas das notas técnicas para preenchimento do Lattes também se 

encontram nesta edição!  

 
DESTAQUES DESTA 

EDIÇÃO ESPECIAL 

 

AÇÕES DO 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO  

Ações voltadas para publicação 

discente e docente, uso dos 

recursos e linhas de pesquisa   

NOTAS TÉCNICAS  

Notas sobre os projetos de 

pesquisa e seu preenchimento 

no lattes; nota sobre os 

produtos técnicos e 

tecnológicos. 

 



 

Produção Docente  
Pela coordenação   

Abrimos com este item por ser o mais sensível do nosso 

programa.  

Inicialmente, quando aprovamos a instrução normativa de 

credenciamento, acordamos que o mínimo que cada docente 

deveria se comprometer referente à produção bibliográfica é: 

4 produtos bibliográficos por quadriênio. Mas, diante da 

média da área (9,3), isso ainda deixaria o POSGEO em uma 

situação ruim.  

No seminário pactuamos o seguinte: 

O ideal é uma produção de 12 produtos bibliográficos 

qualificados (preferencialmente artigos) e 12 produtos 

técnicos e tecnológicos ao longo do quadriênio.  

Essa produção seria capaz de tirar o POSGEO do atual 

conceito fraco e elevar ao conceito muito bom. O pacto levou 

em consideração projeções de publicação para o POSGEO e 

para a área, conforme tabela a seguir.  

 

Projeção 

  

Total de 

Artigos 

Qualificados 

(70%) 

Por 

Docente 

Hoje 

 

55 38 0,2 

2024 Mínimo 68 48 0,3 

Ideal 204 142 0,9 

 

 

 O que a avaliação 

nos cobra?  

Que ao menos 70% da produção 

intelectual seja qualificada nos estratos 

superiores; 

E que nossa Produção Média por 

Docente – que se trata de uma relação 

entre o número médio de artigos 

publicados por docentes permanentes 

em periódicos qualificados e aquele da 

Área – alcance um índice acima de 0,7. 

 

O que pactuamos fazer 

coletivamente? 

Mínimo: 

• 4 produtos bibliográficos 

qualificados 

• 4 produtos técnicos e 

tecnológicos 

Ideal possível: 

• 12 produtos bibliográficos (70% 

qualificado) 

• 12 produtos técnicos e 

tecnológicos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Produção Discente 
--  

Apesar da produção discente e dos egressos ter sido relativamente bem avaliada, o quantitativo 

de publicação no início do quadriênio, bem como os impactos sociais e acadêmicos da pandemia 

de covid-19 ligou um sinal de alerta. Por isso, pensamos estratégias para melhorar esta produção, 

a saber: 

1. Ampliação do número de publicações em coautoria, envolvendo professores e 

estudantes, docentes e docentes e discentes e discentes do POSGEO;  

2. Incentivo financeiro à participação de estudantes e de professores em eventos científicos, 

como os Encontros da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia (ANPEGE) e 

a Associação Nacional de Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR), 

dentre outros; 

3. Vincular a homologação da tese à submissão de um artigo em periódico científico 

qualificado; 

4. Vincular os métodos avaliativos das nossas disciplinas à produção de artigos e resumos 

expandidos. Incentivar a publicação dos produtos em revistas e eventos após o 

encerramento das disciplinas. 

5. Cobrar sistematicamente a atualização do lattes e o preenchimento de relatórios anuais 

para fins de aprimoramento do processo avaliativo.  

 

Divulgação Científica  
-- 

Como forma de fomentar a divulgação científica e manter o acompanhamento de egressos 

acordamos: 

1. Incentivar os estudantes para que ao final do mestrado e doutorado gravem um vídeo de 

no máximo 5 minutos falando dos principais resultados da Dissertação/Tese para 

disponibilização nas mídias sociais do programa. 

 

2. Resgatar o Programa Sou Egresso do POSGEO que teve como episódio de estreia a 

brilhante participação de Itamar Vieira Junior.  

a. Para isso acordamos que cada docente deveria organizar ao menos uma live 

com um egresso no quadriênio.  

 

  

 

 

  



 

Sobre o Perfil do Corpo 

Docente  
-- 

Firmamos um compromisso de ampliar o corpo docente 

permanente em 80% com relação ao corpo docente 

colaborador, considerando o desequilíbrio entre as linhas. 

Isso elevaria a nota do Programa neste item. 

Para isso vamos colocar para avaliação os pedidos de 

credenciamento que ja recebemos e incentivar colegas do 

departamento a se credenciarem na pós, considerando os 

critérios definidos pela normativa e também acordados neste 

seminário.  

Precisamos de docentes comprometidos com a pesquisa, 

ensino e extensão.  

Garantir o envolvimento de todos os docentes permanentes 

em atividades de ensino do POSGEO, ministrando 

disciplinas no quadriênio.  

Garantir distribuição equilibrada das disciplinas por linha de 

pesquisa.  

 

 

 Projetos de Pesquisa  

--  

 

Aspecto fundamental deste item é a real 

necessidade de pensar projetos de fato 

integrados e dialógicos. Isso implica 

ampliar o diálogo docente com o intuito 

de pensar projetos coletivos. Logo, 

julgamos ser importante: 

• Elaborar e submeter projetos 

em parceria com outros 

docentes e Grupos de Pesquisa 

do Programa. 

• Elaborar e submeter projetos 

em rede, o que ampliaria a 

participação dos docentes no 

âmbito da geografia nacional. 

Para isso, é fundamental a 

participação em eventos 

científicos da área. 

• Procurar financiamento em 

fontes não convencionais, a 

saber: Ministério Público (por 

meio dos TACs); consórcios de 

municípios do Estado da Bahia, 

entre outros.  

• Cadastrar todos os orientandos 

em ao menos um projeto de 

pesquisa no lattes (precisamos 

de percentual acima de 60%). 

 

Financiamento 

Internacional 

de Pesquisa  

  

- https://terravivagrants.org/ 

- https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html 

- https://euraxess.ec.europa.eu/funding/search 

- https://oedb.org/ilibrarian/100_places_to_find_funding_your_research/ 

 

 

  



Impacto social, econômico e cultural do 

Programa e Caráter inovador da produção  
--- 

Neste item da avalição e planejamento temos aspectos importantes a manter e a aprimorar.  

1. Manter a tradição do POSGEO em produzir conhecimento engajado com movimentos sociais e instituições 

do Estado comprometidos com esses grupos minoritários, produzindo:  

a. Relatórios técnicos e de avaliação voltados a políticas públicas; 

b. Propostas metodológicas com potencial de garantir e assegurar direitos aos grupos minoritários. 

 

2. Ampliar as discussões sobre o caráter inovador das produções, considerando o estado da arte de cada 

pesquisa, seu impacto social e potenciais repercussões das pesquisas: 

a. Especialmente nas disciplinas Estudos Avançados (preferencialmente - utilizando a experiência de 

chamar cada docente a falar sobre a inovação em seu campo de pesquisa - considerando as 

especificidades da disciplina de Geografia) e Seminários Avançados de Pesquisa.  

b. O esforço dos discentes em debater o tema considerando: as pesquisas da área; as pesquisas do 

POSGEO; a sua própria pesquisa, utilizando do Seminário do POSGEO para tal.  

 

3. Fomento à extensão, especialmente aquelas voltadas para a resolução de problemas sociais do Estado da 

Bahia. 

 

4. Ampliar a participação docente em entidades de representação e de classe como as associações da 

Geografia (AGB, ANPEGE, CREA, APROGEO, ABCLIMA, UGB, UGI), bem como de Conselhos Gestores de 

APAS etc.   

 
 


