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1. APRESENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS 

 

Após deliberação em reunião ordinária do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGENF/UFES) realizada no dia 

01/03/2018, o colegiado decidiu que não constituíria comissão de planejamento e que 

realizariam oficinas ampliadas para discussão e formalização das ações de avaliação e 

planejamento do PPGENF, ações essas que já vinham sendo realizadas de maneira sistemática 

desde o ano de 2017, conforme indicado no relatório do Sucupira do referido ano. A 

coordenação incumbiu-se, portanto, de elaborar o presente documento, que trata das ações de 

autoavaliação e planejamento para os anos de 2018-2020. 

Por uma questão de coerência, adotou-se a metodologia e apresentação similar à do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade Federal do Espírito Santo, 

encontrando-se igualmente alinhada ao Programa de Melhoria da Pós-Graduação (PROPOS), 

desenvolvido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG/UFES). Durante o 

processo, foram agregados os princípios norteadores da avaliação de área da CAPES para o 

quadriênio 2017-2020, especialmente na definição das áreas estratégicas que embasam sua 

estruturação nos seguintes tópicos: Programa, Formação e Impacto na Sociedade. 

Este documento foi elaborado observando-se a metodologia proposta em relatório do 

GT sobre autoavaliação de programas de pós-graduação da CAPES, disponível no link 

 http://www.capes.gov.br/relatorios-tecnicos-dav. Os dados utilizados foram provenientes das 

seguintes fontes: 

• Relatório do Planejamento Estratégico e no Plano de Desenvolvimento Institucional da 

UFES (disponível no link: http://www.prppg.UFES.br/autoavaliacao-e-planejamento-

estrategico) 

•      PDI 2015-2019 (disponível no link http://www.proplan.UFES.br/planejamento-pdi- 

• 2015-2019); 

• Relatório do Programa de Melhoria da Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação da UFES – PROPOS 2012-2020; 

• Dados preenchidos na Plataforma Sucupira referentes a anos anteriores; 

• Relatório da visita do consultor em 19-20 de setembro de 2018; 

• Outros documentos internos de acompanhamento do PPGENF/UFES. 

O trabalho nas oficinas resultou neste documento, cujo objetivo é, portanto, revisar e 

formalizar o diagnóstico estratégico, bem como os objetivos do PPGENF/UFES para o período 
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que resta do quadriênio 2017-2020, estabelecendo, assim, uma referência para a condução das 

ações internas do Programa, além de facilitar seu monitoramento e avaliação. Cabe destacar, 

ainda, que o presente relatório foi redigido pela coordenação e submetido à discussão e votação 

pelo colegiado do PPGENF/UFES. 

 

2. BREVE HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Programa de Pós-graduação em Enfermagem (PPGENF) da Universidade Federal 

do Espírito Santo, nível Mestrado Profissional, foi criado em 2011. O PPGENF tem sua sede 

no Departamento de Enfermagem no Centro de Ciências da Saúde em Vitória, Espírito Santo, 

Brasil. 

A UFES constitui-se na principal instituição de ensino superior do estado do Espírito 

Santo. Possui quatro campi, oferece 103 cursos de Graduação presencial, 62 de Mestrado e 31 

de Doutorado. São 1.780 professores efetivos, 1.928 técnicos-administrativos, mais de 20 mil 

estudantes matriculados na graduação presencial e a distância, e 4 mil na pós-graduação. Na 

pesquisa científica e tecnológica possui cerca de 5.500 projetos em andamento, e na extensão 

universitária desenvolve 851 projetos e programas com abrangência em todos os municípios 

capixabas, contemplando cerca de 2 milhões de pessoas. O conjunto de ações de suporte a 

esses números se insere no escopo dos Objetivos Estratégicos Institucionais, estabelecidos no 

Planejamento Estratégico e no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2015-2019, por 

meio dos quais a reitoria apoia as iniciativas dos seus grupos de pesquisa para a melhoria da 

formação de seus quadros, da sua produção científica e tecnológica e o apoio dos cursos de 

pós-graduação stricto sensu em todas as suas áreas de atuação. O PDI 2020-2029 encontra-se 

em fase de elaboração (http://www.pdi.UFES.br). 

Atualmente, o PPGENF/UFES, que recebeu nota 3 na última avaliação da CAPES, tem 

como foco a consolidação do mestrado e a obtenção da nota 4. Para tanto, o PPGENF/UFES 

vem trabalhando com metas definidas com base em indicadores voltados a esse propósito, de 

acordo com as recomendações da comissão de avaliação da Área na CAPES. 

 

3. AUTOAVALIAÇÃO 

 

Após a divulgação do relatório de avaliação CAPES referente ao quadriênio 2013-

2016, um conjunto de indicadores passou a ser sistematizado e apresentado ao colegiado do 

programa para a realização de uma autoavaliação, com base em metas a serem atingidas para 



5 
 

cada indicador. Tais metas foram definidas a partir dos aspectos destacados pelos avaliadores 

da Área na CAPES.  

Em 2018, o processo de autoavaliação dos PPGs foi revisado, incluindo a participação 

de um consultor externo. Neste contexto, além das atividades de autoavaliação realizadas pela 

PRPPG e pelo colegiado do programa, passou a incluir as recomendações de um consultor 

externo. Assim, o processo conta com as seguintes etapas: 

1. Visita do consultor externo, incluindo reuniões com o colegiado, discentes e 

coordenação do PPG e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

2. Relatório de visita, apontando os pontos críticos do PPG e possíveis ações de curto 

médio e longo prazo. 

3. Plano de ação do PPG. Com base nas recomendações indicadas no relatório de visita o 

PPG elabora um plano de ação, contemplando estratégias para a solução dos problemas e ações 

de curto, médio e longo prazo 

4. Revisão pelo consultor. O consultor externo revisa o Plano de ação do PPG, validando-

o ou propondo alterações/aperfeiçoamentos. 

5. Aprovação PRPPG e PPG. O colegiado do PPG revisa e aprova o plano de ação 

submetendo-o à PRPPG. 

O presente tópico apresentará a avaliação feita pela CAPES referente ao quadriênio 2013-2016 

e pela consultora em 2018. Os tópicos serão apresentados por área estratégica, de acordo com 

os critérios de avaliação da CAPES, quais sejam: Programa, Formação e Impacto na 

Sociedade e seus subtópicos. 

 

3.1 ÁREA ESTRATÉGICA 1: PROGRAMA 

 

Na última avaliação da CAPES, o PPGENF/UFES recebeu avaliação “bom” no item 

programa e as fragilidades apontadas foram: 1) Na proposta do Programa, o texto não mostra 

uma sequência que relaciona com clareza o perfil do mestre, objetivos, Área de Concentração 

(AC), Linhas de Atuação científico-tecnológicas (LAs), disciplinas e Projeto de Pesquisa (PP); 

2) As disciplinas foram apresentadas com referências desatualizadas. A consultora recomenda 

a revisão do texto da proposta e que haja atenção especial para a qualidade das informações na 

Plataforma Sucupira, com responsabilidade compartilhada com o corpo docente, coordenação 

do curso, secretaria e Pró-Reitoria. 

Considerando as recomendações da avaliação CAPES e da consultoria, o colegiado do 

PPGENF/UFES fez adequações na proposta, nas disciplinas, reorganizando o texto de forma a 
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contemplar todas as sugestões apresentadas. 

As definições estratégicas do PPGENF/UFES, descritas a seguir, estão organizadas em 

tópicos que tratam dos seguintes aspectos: missão e objetivos do PPGENF/UFES; linhas de 

pesquisa e estrutura curricular; infraestrutura disponível; perfil do corpo docente e 

compatibilidade à  proposta do programa; processos, procedimentos e resultados da 

autoavaliação do programa e sua articulação com o planejamento estratégico. 

 

3.1.1 Missão, visão e valores do PPGENF/UFES e do Curso de Mestrado 

 

A missão do PPGENF/UFES orienta-se pelos seguintes valores:  Valorização 

profissional; Ética; Autonomia; Conhecimento; Respeito; Prática inovadora/transformadora e 

Compromisso político/social. E, tem como visão “Ser referência na qualificação do enfermeiro 

em nível nacional, regional e internacional”.  

O objetivo do PPGENF/UFES é capacitar enfermeiros para qualificação da prática nos 

serviços de saúde, por meio do desenvolvimento técnico-científico. E, busca atingir esse 

objetivo por meio do curso de mestrado, de pesquisas coordenadas por seus docentes, bem 

como de suas atividades de extensão. O Programa propicia a integração entre as dimensões de 

ensino, pesquisa e extensão em nível de graduação e pós-graduação, por meio da participação 

de docentes, discentes, bolsistas de iniciação científica em cursos, seminários, congressos, 

palestras abertas à comunidade, divulgando os resultados dos trabalhos bibliográficos e 

técnicos realizados. 

O Curso de Mestrado do PPGENF tem por objetivos: 

• Desenvolver e aprofundar a formação de enfermeiros qualificando-os para o grau de 

mestre; 

• Capacitar enfermeiros para o ensino e a pesquisa, contribuindo, dessa forma, para o 

aprimoramento da prática assistencial, educacional e gerencial em saúde e na 

enfermagem; 

• Desenvolver pesquisadores e docentes na área de enfermagem e de saúde; 

• Desenvolver habilidades de pesquisa, visando o desenvolvimento da profissão enquanto 

ciência, arte e tecnologia, consolidando grupos e núcleos de pesquisa; 

• Contribuir para a produção e divulgação de conhecimentos técnico-científicos na área 

de saúde, possibilitando fomentar políticas e práticas na promoção da saúde do 

indivíduo em todo o seu ciclo vital. 
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Os egressos do curso de mestrado deverão proporcionar mudanças na atuação como 

enfermeiros, qualificando seu cuidado, e, consequentemente, promovendo a saúde da 

população. Para tal, espera-se que ao final do curso, o discente seja capaz de: 

• Analisar criticamente o cuidado em enfermagem e saúde, por meio dos seus 

pressupostos históricos, filosóficos e teóricos-metodológicos; 

• Desenvolver pesquisas, oriundas de objetos/problemas provenientes da prática 

profissional, respeitando as etapas do processo investigativo; 

• Mapear as necessidades locais e propor intervenções em seu trabalho, com base no 

conhecimento científico e tecnológico; 

• Desenvolver e utilizar tecnologias e inovações educacionais, assistenciais e gerenciais 

apropriadas para prática profissional de enfermagem. 

 

3.1.2 Linhas de pesquisa e estrutura curricular 

 

Na última avaliação da CAPES, o PPGENF/UFES recebeu avaliação “bom” nos 

quesitos linha de pesquisa e estrutura curricular, e as fragilidades apontadas foram: 1) Pouco 

detalhamento das relações entre a Área de Concentração (AC) e as Linhas de Atuação 

científico-tecnológicas (LA); 2) Desequilíbrio na distribuição dos projetos entre as LA: LA1 – 

Organização e avaliação dos sistemas de cuidados à saúde e LA2 – O cuidar em enfermagem 

no processo de desenvolvimento humano; 3) Fragmentação e pulverização de Projetos de 

Pesquisa (PP) na LA2; 4) Disciplinas com referências desatualizadas. Frente ao exposto, a 

CAPES e a consultora externa recomendam estruturar PP mais amplos que agrupem discentes 

e docentes.  

Após a visita da consultora em 2018 foi realizada uma adequação nos projetos de 

pesquisa para buscar o equilíbrio na distribuição e quantitativo de projetos nas duas LA. Os 

professores se organizaram e propuseram projetos com escopo mais amplo, nos quais estão 

inseridos os docentes e discentes do programa, como também envolvem alunos de iniciação 

científica e da graduação. 

O PPGENF desenvolve seus trabalhos na área de concentração “Cuidado e 

Administração em Saúde”, possuindo duas linhas de pesquisa: “Organização e Avaliação dos 

sistemas de cuidados à saúde” e “O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento 

humano”. A primeira linha visa aprofundar e desenvolver pesquisas em administração/gestão 

aplicada aos serviços de saúde e em enfermagem, focalizando nas novas tecnologias de 
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organizações. Busca compreender o processo de gestão e organização dos serviços de saúde e 

de enfermagem referenciados pelas diretrizes do Sistema Único de Saúde, bem como 

desenvolver o conhecimento sobre processo de trabalho em saúde e em enfermagem, avaliação 

da qualidade, vigilância, planejamento e financiamento dos serviços de saúde.  

A segunda linha busca produzir conhecimento sobre o cuidado de enfermagem sob a 

perspectiva política, social, demográfica e epidemiológica no processo de desenvolvimento 

humano. Estuda os fatores que interferem na saúde da criança, adolescente, pessoas adultas 

e idosas, considerando os aspectos éticos, bioéticos do cotidiano e de fronteira no exercício 

da enfermagem. 

De acordo com as linhas de pesquisa e para subsidiar a construção das pesquisas e 

aprimorar a prática profissional dos alunos, o programa oferece 3 disciplinas obrigatórias e 11 

optativas, as quais estão adequadas e coerentes à inserção profissional dos egressos. A estrutura 

curricular do curso de mestrado permite a realização de disciplinas em outros Programas, para 

uma visão mais interdisciplinar e que contemple as particularidades de cada projeto de 

desenvolvimento tecnológico e inovação desenvolvidos. 

O mestrando deverá totalizar 30 créditos, dos quais 24 créditos deverão ser cursados 

para déposito da dissertação. A estrutura curricular do curso de mestrado se configura da 

seguinte maneira: 

- disciplinas obrigatórias: 10 créditos 

- disciplinas optativas: 14 créditos 

- Dissertação: 06 créditos 

A Dissertação de Mestrado é elaborada em três momentos: defesa do projeto, 

qualificação de Dissertação e defesa da Dissertação de mestrado. A defesa do projeto é feita 

perante uma Comissão Examinadora composta por composta por 03 (três) membros titulares, 

todos com a titulação mínima de doutor ou equivalente, sendo o orientador membro nato e 

presidente da Comissão. A qualificação do projeto e a defesa da Dissertação são feitas perante 

uma Comissão Examinadora, composta por 03 (três) membros titulares e dois suplentes, todos 

com a titulação mínima de doutor ou equivalente, sendo o orientador membro nato e presidente 

da Comissão. A referida Comissão Examinadora deverá ser composta por pelo menos 1 (um) 

membro titular externo ao quadro docente do PPGENF, sendo o seu suplente também externo 

ao Programa. 

A sessão de julgamento da defesa da Dissertação consta de exposição pública sobre o 

tema da Dissertação, seguida pela análise da comissão. 

Em relação a fragilidade apontada pela desatualização das referências nas disciplinas 
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ofertadas, os professores responsáveis por cada disciplina reuniram e atualizaram as referências 

das disciplinas ofertadas. Posteriormente, cada ementa foi enviada para o colegiado do 

PPGENF/UFES para leitura e sugestões. Após, todas as ementas foram aprovadas pelo 

colegiado. 

 

3.1.3 Infraestrutura disponível 

 

Na avaliação da CAPES, o PPGENF/UFES recebeu avaliação “muito bom” pontuando 

que o programa atende de forma plenamente adequada a esse quesito. A consultora não fez 

considerações nesse aspecto.  

Todos os membros do PPGENF, incluindo discentes, docentes e técnicos 

administrativos, buscam manter a infraestrutura em bom funcionamento, e sempre que 

necessário solicitam manutenção dos equipamentos ou compra de novos materiais conforme 

as demandas. A coordenação do Departamento de Enfermagem e a direção do CCS são 

grandes parceiros do Programa e buscam atender a todas as solicitações, bem como 

desenvolvem inúmeras atividades em conjunto. Da mesma forma, o Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva, situado no mesmo prédio do PPGENF/UFES, compartilha a 

infraestrutura, materiais e desenvolvem atividades em parceria. Projetos de melhoria também 

são desenvolvidos junto à Prefeitura Universitária e CCS para aperfeiçoamento e manutenção 

do espaço físico.  

A infraestrutura física e de material disponibilizada ao PPGENF/UFES é satisfatória 

para o desenvolvimento de suas atividades. Atualmente, conta com sala de aula; sala de 

reuniões; sala de docentes; sala de discentes; copa; sala para a coordenação; secretaria para 

atendimento aos discentes e docentes com secretário concursado, e compartilha espaços como 

o auditório do departamento de Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva e do CCS, e 2 laboratórios de informática disponibilizados pela universidade com 12 

computadores e duas impressoras. Ainda, na UFES, temos várias salas de vídeo conferência 

para realização de defesas ou qualificações de mestrado de maneira remota, ou atividades 

como palestras com pesquisadores de outros estados/países, aulas com participação de 

professores externos. E no CCS contamos com dois auditórios com equipamento para 

videoconferência que podem ser utilizados para diversas atividades, com capacidade para 20 

e 50 pessoas. E no HUCAM, o auditório do Telessaúde também tem sido disponibilizado para 

defesas e webconferências, com capacidade para 20 pessoas. 

O PPGENF/UFES conta também com: equipamentos de multimídia, computadores 
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com acesso à internet, notebooks, impressoras, e todas as salas são equipadas com armários, 

mesas e cadeiras. 

A comunidade acadêmica também usufrui da Biblioteca Central da UFES, interligada 

por meio do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFES (SIB). A UFES fornece acesso gratuito 

ao Portal de Periódicos da Capes, seja o portal acessado internamente pelos computadores da 

universidade ou externamente através do acesso CAFe ou cadastramento de IP. Além do 

acesso nas instalações do SIB/UFES, os professores e alunos também acessam ao Portal da 

CAPES a partir das várias unidades de ensino. Adicionalmente, o Programa também conta 

com um acervo disponível nos núcleos, adquiridos com recursos provenientes de diversos 

projetos de pesquisa. 

 

3.1.4 Perfil do corpo docente 

 

Em relação ao corpo docente, na última avaliação da CAPES, o PPGENF/UFES recebeu 

avaliação “muito bom”. No geral, há estabilidade do corpo docente, todavia, a consultora fez 

algumas recomendações: 1) deve se atentar para o processo de renovação do corpo docente, 

considerando potenciais aposentadorias, o credenciamento de novos docentes e os respectivos 

impactos nos indicadores; 2) a mobilidade docente, as parcerias com centros de excelência e a 

captação de financiamento estão concentradas em alguns docentes permanentes; 3) observar a 

distribuição das atividades de ensino e orientações entre os docentes permanentes. 

Após a visita da consultora em 2018, foi realizada uma adequação do corpo docente 

do Programa, conforme critérios de entrada e permanência estabelecidos pelo Colegiado do 

PPGENF/UFES com base nas Avaliações Quadrienais e Documentos da Área.  

Em 2017 e 2018, o corpo docente era composto por 12 permanentes e 4 colaboradores. 

Ao final de 2018, as professoras Dras. Marluce Mechelli de Siqueira e Leila Massaroni se 

aposentaram, no entanto, ambas continuam vinculadas à Universidade como pesquisadoras 

voluntárias e desenvolvem várias ações na Universidade, como a participação ativa nos grupos 

de pesquisa e exercício de cargos administrativos na UFES. Em 2019, tivemos o desligamento, 

por motivo de aposentadoria, do professor Dr. Tulio Alberto Martins de Figueiredo e o 

falecimento da professora Dra. Paula Cristina de Andrade Pires Olympio.  

O colegiado formou uma comissão para avaliação docente que analisa, 

periodicamente, o quantitativo de produções, colocando em discussão demandas e desafios 

nesse sentido, visando o fortalecimento do corpo docente. E, também definiu os critérios 

estabelecidos para ingresso e permanência de professores no Programa, que acompanham os 
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critérios de avaliação da CAPES, buscando a avaliação “muito bom” no quesito corpo docente 

e adequado à descrição do regimento do curso. Para tal, foi divulgado o edital de 

credenciamento de forma ampla e transparente e os critérios para credenciamento estão 

disponíveis no link: http://www.enfermagem.vitoria.UFES.br/pt-br/credenciamento-de-

novos-docentes-2019 

Assim, considerando que, em 2019, no quadro de docentes permanentes, o programa 

contou com três professores aposentados e uma docente aposentada colaboradora, no segundo 

semestre de 2019 foi aberto edital para novos credenciamentos e tivemos a entrada de três 

novos professores. Esses professores atuarão como colaboradores neste quadriénio e ao final 

de 2020 faremos nova avaliação da produção docentes geral para reorganização do quadro de 

permanentes e colaboradores.  

Dessa forma, atualmente o PPGENF/UFES conta com 12 docentes permanentes e 5 

colaboradores, cujos detalhes podem ser encontrados no seguinte link: 

http://www.enfermagem.vitoria.UFES.br/pt-br/pos-graduacao/PENF/lista-de-docentes 

A maioria dos docentes do PPGENF ministra disciplinas na graduação em enfermagem 

e obstetrícia da UFES (mínimo de 8 horas semanais), atuando em disciplinas teóricas e práticas, 

bem como todos os docentes orientam Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), atividades de 

extensão e iniciação científica. E, a maioria, também desenvolve atividades administrativas na 

universidade. Desta forma, os docentes promovem aos seus orientandos do PPGENF a vivência 

constante com alunos de graduação, desenvolvendo a atuação pedagógica dos mesmos, bem 

como a reflexão da sua prática enquanto enfermeiros por meio dos questionamentos dos 

graduandos. Cabe ressaltar, que os docentes aposentados não participam de atividades em sala 

de aula/práticas com a graduação, no entanto, os mesmos participam de grupos de estudo e 

pesquisa nos quais os acadêmicos estão inseridos e, dessa forma, atuam na formação crítica e 

reflexiva desses estudantes. Destaca-se que os orientandos desses professores aposentados 

também atuam na graduação, por meio de parcerias com os demias docentes do PPGENF. 

 

3.1.5 Autoavaliação e planejamento estratégico 

 

A avaliação quadrienal 2013-2016 da CAPES e a consultora apontaram que no item 

Planejamento, o PPPGENF/UFES apresentava um “Plano sem metas, ações, indicadores e 

prazos”. Dessa forma, após a divulgação do relatório da CAPES e da visita do consultor, um 

conjunto de indicadores passou a ser avaliado periodicamente pelo colegiado do programa e 

foram constituídas comissões permanentes para: acompanhamento dos alunos/egressos, 
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avaliação da produção docente, internacionalização e divulgação. 

Este documento faz parte desse processo e apresenta as revisões mais recentes 

realizadas nesse planejamento, com base nas reformulações realizadas no sistema de avaliação 

da Área na Capes em 2019. No último tópico deste documento são descritos os aspectos 

principais do planejamento do PPGENF/UFES para o quadriênio 2017- 2020. 

 

3.2 ÁREA ESTRATÉGICA 2: FORMAÇÃO 

 

Esta área inclui formação de discentes e egressos; atividades de pesquisa e produção 

intelectual do corpo docente, bem como seu envolvimento em relação às atividades de 

formação no programa. 

 

3.2.1 Formação de discentes e egressos 

 

Na última avaliação da CAPES, o PPGENF/UFES recebeu avaliação “bom” nesse 

quesito, no entanto, a consultora fez algumas recomendações: 1) Monitoramento do tempo de 

titulação dos mestres pela coordenação de curso; 2) Atenção especial do corpo docente para a 

produtividade conjunta com discentes/egressos: artigos publicados em periódicos com Qualis 

B2 ou superior, livros, capítulos, patentes e trabalhos (completos e resumos) em Anais de 

eventos técnico-científicos; 3) Maior clareza nos resumos das dissertações sobre a 

aplicabilidade do estudo/produto para o serviço/instituição onde o profissional/mestrando 

atua. E, por fim, 4) parabenizou a iniciativa da coordenação/colegiado em elaborar orientação 

para elaboração dos resumos dos trabalhos de conclusão. 

Frente a essas recomendações, o PPGENF/UFES organizou algumas ações que estão 

descritas no quadro do Planejamento ao final deste documento, e também constituiu uma 

comissão para acompanhamento dos alunos/egressos a fim de monitorar essas questões 

identificadas. 

O PPGENF visa uma formação qualificada dos enfermeiros para atuarem nos mais 

diversos campos de prática, para tal, um eixo importante de análise, é a articulação na formação 

de novos enfermeiros. O programa proporciona atividades em conjunto com o Departamento 

de Enfermagem da UFES, no qual há a inserção e integração tanto de discentes como de 

docentes atuando na formação dos académicos dos cursos de graduação da UFES. 

Ressalta-se que o envolvimento dos mestrandos com os alunos de graduação, possibilita 

ao curso de enfermagem o enriquecimento da formação, ao proporcionar aos seus graduandos 
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a experiência prática de enfermeiros inseridos nos mais diversos cenários do sistema de saúde. 

Os mestrandos colaboram na orientação de Bolsistas de Iniciação Científica e de graduandos 

em Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), bem como participam em bancas de TCC da 

graduação, sendo orientados a trabalhar em conjunto com os alunos da graduação nas pesquisas 

realizadas nos núcleos e grupos de pesquisa, de modo a trocarem material de pesquisa e 

experiências. E também, contribuem em diferentes disciplinas da graduação nas modalidades 

prática e teórica, como: Estágio curricular I e II (essas disciplinas tratam do estágio do último 

ano referente as práticas realizadas na Atenção Primária à Saúde, e na atenção hospitalar, 

respectivamente), Atenção à Saúde do Adulto, Atenção à Saúde da Mulher, criança e 

adolescente, Enfermagem na Saúde Coletiva, Suporte básico de vida, Semiologia e 

Semiotécnica, Enfermagem na Saúde do Adulto, Administração dos serviços de saúde e 

Orientação a Monografia.   

 Os mestrandos, além de atuarem em estágio docência no curso de graduação em 

enfermagem e obstetrícia nas diversas disciplinas, participam de grupos de pesquisa e projetos 

de extensão, proporcionando a vivência na construção de projetos e contribuindo para a reflexão 

crítica da atuação do enfermeiro sob a ótica do binômio mestrando-graduando.  

 Desde o ano de 2017, pode-se observar uma melhora significativa nessa integração, pois 

com a participação dos egressos as parcerias se ampliaram e fortaleceram por meio dos projetos 

de pesquisa e extensão, o que tem proporcionado uma grande integração entre ensino e serviço.  

Os pós-graduandos envolvem-se também nas atividades de Estágio Docente. 

Preferencialmente, envolvem-se com disciplinas que se aproximem dos conteúdos vinculados 

aos seus projetos e a sua atuação profissional, gerando uma atualização importante às 

disciplinas e uma maior proximidade dos alunos da graduação. O mestrando é acompanhado 

pelo professor responsável ministrando algumas sessões de aula na graduação, ou seja, não 

ministra a disciplina sem a presença do professor responsável. As atividades devem estar 

relacionadas à linha de pesquisa na qual o aluno se insere ou a temas relacionados, como 

subsídio à sua formação pedagógica, de comum acordo com o orientador e que tenham como 

professores responsáveis, preferencialmente, um professor membro do PPGENF/UFES. O 

aluno que cumpre o Estágio Docente é acompanhado por meio de avaliação pelos alunos de 

graduação e pelos docentes envolvidos no processo. 

 

3.2.2 Atividades do corpo docente 

 

Na última avaliação da CAPES, o PPGENF/UFES foi avaliado como “muito bom” no 
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quesito corpo docente. Avaliou-se que o corpo docente cumpre todos os requisitos 

preconizados pela área quanto à titulação, formação, experiência, atuação em projetos, 

estabilidade e dedicação, apresentando ainda projeção de nível regional e nacional. A 

participação dos docentes na graduação e em eventos científicos foi considerada muito boa. 

Considerando a boa avaliação, o corpo docente continua desenvolvendo suas 

atividades com dedicação e qualidade e sempre buscando inovar e ampliar sua atuação a nível 

local, regional e nacional.  

Os docentes do PPGENF/UFES envolvem-se com o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Todos os docentes estão presentes na graduação, seja nas disciplinas ministradas, nas 

orientações de monografias e no envolvimento na orientação de iniciação científica. Os 

professores necessitam atuar na graduação, com exceção dos aposentados e professores 

afastados para pós-doutorado por um ano. Também continuam atuando na graduação, de 

maneira reduzida, os professores que ocupam funções administrativas. Nesse sentido, os 

membros do programa entendem que a presença na graduação permite maior intercâmbio de 

conhecimento entre pesquisa e ensino, qualificando a formação na graduação, o que também 

faz parte das exigências da docência na UFES. 

O programa possui em seus quadros coordenadores e participantes de projetos com 

financiamento de agências públicas de fomento, coordenador e participantes de projetos de 

extensão, o que pode ser visto pelos currículos dos docentes, disponíveis em: 

http://www.enfermagem.vitoria.ufes.br/pt-br/pos-graduacao/PENF/lista-de-docentes 

 

3.3 ÁREA ESTRATÉGICA 3: IMPACTO NA SOCIEDADE 

 

Esta área compreende o impacto econômico, social e cultural da produção intelectual 

do PPGENF/UFES e a internacionalização e visibilidade do Programa. 

 

3.3.1 Impacto econômico, social e cultural e produção intelectual 

 

Na avaliação CAPES, o curso recebeu conceito “bom” nos itens referentes a 

publicações do PPGENF e sua distribuição entre os docentes permanentes. E, conceito 

“regular” nos itens referentes a produção técnica/tecnológica e sua distribuição entre os 

docentes permanentes. A consultora recomendou: 1) necessidade de ampliar e diversificar a 

produção técnica/tecnológica para sua consolidação, aspecto relevante na avaliação de 

mestrados profissionais; buscar uma maior articulação da produção intelectual (científica e 
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técnica) entre si e com a proposta do Mestrado Profissional em Enfermagem, existe 

desequilíbrio em relação à produção técnica (quanto ao tipo de produção técnica e sua 

distribuição entre os docentes permanentes), e 2) aprimorar o sistema de acompanhamento de 

egressos. 

Frente a essas recomendações, o PPGENF/UFES organizou estratégias que estão 

descritas no quadro do Planejamento ao final deste documento, e também constituiu uma 

comissão para acompanhamento da produção/atividades docentes a fim de monitorar essas 

questões identificadas. 

Cabe apontar que foram realizadas várias ações para aumentar a publicação qualificada 

dos docentes permanentes em conjunto com discentes/egressos e expandir a produção 

técnica/tecnológica em consonância com os tipos de Produção Técnica/Tecnológica 

considerados pela Área de Enfermagem. Dentre essas ações realizadas pelos docentes do 

PPGENF, podemos citar: oficinas e disciplina optativa sobre produção e redação de artigos 

científicos; oficina de desenvolvimento, avaliação e registro de produção técnica e 

tecnológica; workshop sobre os tipos de tecnologias e formas de registro de produção técnica 

e tecnológica no lattes e nos órgãos competentes. O colegiado implantou como requisito para 

depósito da dissertação, a obrigatoriedade de registro do produto técnico e submissão de artigo 

científico em revista acima do estrato B1. Outras ações a destacar são: a organização de 

formulários instrucionais para registro dos produtos e a realização de oficinas com professores 

de outras instituições do Brasil e internacionais sobre métodos de pesquisa e produção técnica. 

Anualmente, o PPGENF/UFES acompanha seus egressos buscando informações sobre 

o impacto de tais profissionais no ensino, nos serviços de saúde e na sociedade de forma geral. 

Para o acompanhamento, utilizamos um formulário eletrónico para preenchimento anual pelos 

egressos, os docentes/orientadores entram em contato com seus orientandos egressos para 

redação do texto que compõe o relatório qualitativo do sucupira quanto as atividades 

relacionadas a liderança em empresas ou instituições de saúde públicas e privadas; 

coordenações técnicas ou acadêmicas institucionais e/ou comissões/comitês/assessorias de 

abrangência institucional, regional ou nacional em políticas públicas de saúde, educação, 

ciência e tecnologia; atividades no sistema educacional (educação básica, profissional e 

tecnológica, ensino superior, pós-graduação lato e stricto sensu), entre outras. 

O PPGENF/UFES, como inserido na única universidade pública e sendo o único 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem do estado do Espírito Santo, entende que um de 

seus principais impactos na sociedade constitui-se na formação de recursos humanos de alto 
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nível. Observa-se que o programa tem expandido sua influência ao formar alunos que estão 

atuando como enfermeiros assistenciais, gestores, líderes, empreendedores e professores, não 

somente no estado do Espírito Santo, mas em outros estados brasileiros. E, também em outros 

países, atualmente temos mestres atuando em países como Estados Unidos (Gabrielle Begido 

Gonzaga) e Holanda (Soraia da Silva Lopes). 

Ao longo dos anos temos observado que o Mestrado Profissional tem contribuído para 

o desenvolvimento de enfermeiros engajados e comprometidos com os projetos institucionais 

e suas dissertações tem resultado em produtos que realmente geram impacto tecnológico ao 

setor saúde e educação, proporcionando a geração de tecnologias e inovações. 

A inserção social pressupõe a possibilidade do engajamento da população em prol das 

ações coletivas, de maneira que se abram as perspectivas do acesso à informação, alimentação, 

saúde, educação, habitação, trabalho, renda, moradia, defesa da vida, da cidadania e da 

dignidade humana que é sustentado pelos princípios e as diretrizes do SUS. Dessa forma, o 

PPGENF/UFES tem norteado suas ações no sentido de mobilizar a sociedade, para que todos, 

efetivamente, possam ser integrantes de uma sociedade mais igualitária, inclusiva e de acesso 

ao conhecimento/ações de saúde. Frente a esse objetivo de inserção social os docentes e 

discentes do PPGENF estiveram envolvidos nas discussões e formulações que vêm 

conformando as redes de cuidado em saúde nas áreas da Saúde Materno-Infantil - Rede 

Cegonha, Atenção primária em saúde, Urgência e Emergência, Saúde Mental, Atenção 

Cardiovascular, Política Nacional de Enfrentamento da Violência e oncologia. Na realidade 

capixaba, o PPGENF-UFES, tem sido um ator importante no debate e na proposição de ações 

que sejam efetivas para a nossa população. Para isso, instituições como a Secretaria Estadual 

de Saúde, Secretaria Municipais, Instituições de Ensino Superior, Instituições de Saúde públicas 

e da assistência suplementar, entre outros têm sido parceiros fundamentais. 

Dessa forma, em relação ao impacto social, educacional e profissional, os docentes do 

PPGENF em parceria com os mestrandos, os alunos da graduação e com as Instituições 

conveniadas e parceiras desenvolvem diversas ações de extensão e atividades que contribuem 

com a qualificação dos profissionais de saúde que atuam no SUS; proporcionam educação em 

saúde para a população e realizam atendimentos em saúde melhorando as condições de vida da 

população capixaba. 

Em termos de atuação na docência, temos egressos atuando como docentes em 

instituições públicas e particulares, no ensino e na pesquisa na capital do Espírito Santo, no 

interior do Estado, em outros estados do Brasil. 

É importante ressaltar ainda que os docentes do PPGENF/UFES realizam palestras 
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para a sociedade, entrevistas, mesas redondas e têm realizado eventos acadêmicos ou 

coordenado grupos de trabalho dentro de eventos, via seus respectivos grupos de 

estudos/pesquisa, realizando assim a aproximação da Universidade com a comunidade, 

divulgando os trabalhos de pesquisa realizados. Além disso, as pesquisas do PPGENF/UFES 

em si envolvem temas relevantes para a comunidade capixaba.  

O programa tem feito um esforço de direcionamento de suas publicações para 

periódicos de maior impacto, tendo em vista a última avaliação quadrienal, em que a produção 

foi considerada no total muito boa, mas concentrada nos estratos médios do Qualis. Os 

resultados desses esforços podem ser evidenciados no panorama das publicações docentes até 

o momento, que já totalizam mais de 30 artigos publicados nos estratos superiores (A1 e A2), 

destacando-se que dessas produções em periódicos de alto impacto há vários artigos que 

contam com a coautoria de discentes, aspecto considerado como relevante pela CAPES. 

 

3.3.2 Internacionalização, inserção e visibilidade do programa 

 

Na avaliação CAPES, o curso recebeu nesses quesitos o conceito “Bom”. A inserção 

social é favorecida pela participação dos docentes em atividades de ensino, extensão e pesquisa 

nos serviços de saúde, entretanto o impacto e a visibilidade do PPGENF não demonstram essa 

atuação, com necessidade de planejamento específico neste quesito. Nas recomendações a 

CAPES e a consultora apontam: O Programa tem potencial para aumentar o seu impacto e 

tornar-se referência pelos seguintes motivos: ser o único Mestrado em Enfermagem do Espírito 

Santo, pelo envolvimento dos docentes com as instituições de saúde e porque seus mestrandos 

atuam na região e podem continuar parcerias com o PPG, mas não mostrou planejamento e 

monitoramento específico. 

Quanto à visibilidade, o PPGENF/UFES possui uma página na internet que se encontra 

em permanente e sistemática atualização, buscando cada vez mais facilitar a interação com a 

comunidade e melhorar a apresentação dos dados recomendados pela CAPES. Esta pode ser 

acessada em  http://www.enfermagem.vitoria.ufes.br/.  

A partir do ano de 2017, a página foi traduzida e disponibilizada no idioma Inglês, 

podendo também ser acessada neste idioma. Em 2018, a página foi reformulada para atender 

às solicitações da avaliação e, desde então, constam os principais dados do Programa, do seu 

processo seletivo incluindo os editais de seleção, das disciplinas ofertadas a cada período, 

critérios para cadastramento de docentes, regimentos e resoluções, dissertações defendidas na 

íntegra e demais dados dos núcleos de pesquisa e outros links considerados relevantes. 
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Em 2019, foi criado o instagram® do PPGENF para ampliar a visibilidade das 

atividades desenvolvidas e uma comissão de divulgação foi instituída para organizar as 

estratégias e selecionar o conteúdo que é disponibilizado nas mídias sociais do PPGENF. E 

pode ser acessado em http://instagram.com.br/ppgenfufes  

Com relação à internacionalização, na avaliação CAPES não foram feitas 

recomendações quanto a esse item e a consultora apontou que as atividades de 

internacionalização não foram destacadas por, ainda, não se constituírem em aspecto relevante 

na avaliação de mestrados profissionais na Área de Enfermagem, sendo destacados e 

valorizados na avaliação de programas acadêmicos. 

Ainda assim, o PPGENF acredita que o processo de internacionalização qualifica a 

produção bibliográfica e técnica, melhora a formação docente e discente, aumenta a 

visibilidade do programa e está coordenado às ações do PDI dos PPGs da universidade. Desta 

forma, o programa trabalha para fomentar a sua internacionalização articulando, para isso, 

ações internacionais individuais e coletivas. E, para coordenar e organizar as estratégias criou 

uma comissão de internacionalização. Dentre as atividades buscando a internacionalização já 

realizadas, nomeamos: o encaminhamento de docentes para visita técnica em Porto/Portugal, 

Espanha, Pisa/Itália; Vancouver/Canadá e Seattle/ EUA; a participação de docentes 

estrangeiros em bancas de defesa e como professores convidados de disciplinas eletivas e 

optativas. Vinda de professores de Porto/Portugal, Toronto/Canadá e Cuba para ministrarem 

curso e participar de evento científico na UFES. Ainda, no quadriênio, dois professores 

realizaram curso na Universidade de Washington, e pelo menos outros dois membros do 

PPGENF mantêm consistentes conexões com redes de pesquisadores estrangeiros, que podem 

ser evidenciadas por meio de publicações em coautoria. 

Além disso, em 2018, o programa recebeu o prof. Dr Carlos Sequeira, atuante no 

CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde em Portugal na 

Escola Superior de Enfermagem de Porto, e em 2019, recebemos a profa Dra Margareth 

Zanchetta da Ryerson University, Toronto, ON –Canada. Ambos ministraram palestras, 

atenderam estudantes e consolidaram redes de pesquisa com docentes do Programa.  

Frente a essas atividades, observamos que várias ações internacionais estão sendo 

executadas e planejadas e os membros do PPGENF/UFES tem clareza que a 

internacionalização é uma meta a longo prazo a ser alcançada. Também, os docentes do 

programa entendem a necessidade de desenvolver ações que visam alavancar a pós-graduação 

em países com menor desenvolvimento e para o próximo ano estão traçando estratégias nesse 

sentido.  
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4. PLANEJAMENTO 

 

Após a divulgação do relatório de avaliação CAPES referente ao quadriênio 2013-

2016, foi realizada uma ação de planejamento para atender aos aspectos destacados pelos 

avaliadores. Assim, neste tópico, apresentam-se as ações de planejamento revistas e 

reformuladas. 

Para buscar a citada consolidação do Programa, desde o quadriênio anterior, o 

planejamento passou a ser a base das ações coordenadas e integradas dos membros do 

PPGENF/UFES. As reuniões colegiadas têm sido utilizadas não apenas para tratar de questões 

administrativas cotidianas, mas, também, para discutir aspectos do planejamento. Cada uma 

das ações, metas e objetivos descritos a seguir voltam-se para o objetivo principal que é atingir 

a nota 4, e estão organizadas a partir das áreas estratégicas definidas inicialmente. 

A seguir apresenta-se um quadro que organiza aspectos principais do planejamento do 

PPGENF/UFES para o quadriênio 2017-2020, apresentado da seguinte forma: a) objetivo 

traçado pelo PPGENF/UFES; b) metas a serem alcançadas para realizar o objetivo; c) ações 

propostas para alcançar as metas; d) quem são os responsáveis pela realização das ações 

necessárias descritas; e, por fim, e) acompanhamento do indicador, evidenciando o quanto da 

meta foi atingido ou falta atingir por ano do quadriênio analisado. 

Na coluna acompanhamento anual, considerou-se até o ano de 2019 o quanto da meta 

foi atingida e na coluna 2020 a meta proposta para o ano.  



14 
 

QUADRO 1 – Formalização do planejamento do PPGENF/UFES para 2020 – ÁREA ESTRATÉGICA PROGRAMA 
 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
AÇÕES 

 
RESPONSÁVEIS 

ACOMPANHAMENTO ANUAL 

2017 2018 2019 2020 

Verificar a atualização 
das disciplinas, 
referências e estrutura 
curricular bem como o 
alinhamento às 
respectivas linhas de 
pesquisa 

Garantir que 100% das 
disciplinas estejam 
atualizadas e alinhadas 
às linhas de pesquisa do 
programa 

Necessidade de aprovação de novas disciplinas em 
reunião colegiada; reafirmação junto aos docentes da 
importância da manutenção dos programas das disciplinas 
atualizados; promoção do diálogo sobre o lançamento de 
eventuais novas disciplinas junto a todo o colegiado; 
manutenção de canais permanentemente abertos nas 
reuniões colegiadas para discussão do alinhamento e 
atualização das disciplinas e estrutura curricular. 

Coordenação; 
Docentes 

Ações 
realizadas e 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas 
e meta 
atingida. 

Ações 
realizadas 
e meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 

Restruturar os Projetos 
de Pesquisa (PP) nas 
Linhas de Atuação 
científico-tecnológicas 
(LA) 

Garantir que 100% dos 
projetos estejam 
alinhados às linhas de 
pesquisa do programa 

Necessidade de aprovação de novos projetos em reunião 
colegiada; reafirmação junto aos docentes da importância 
projetos “guarda-chuva” aprovados no CEP; manutenção 
de canais permanentemente abertos nas reuniões 
colegiadas para discussão dos projetos e parcerias. 

Coordenação; 
Docentes 

Ações 
realizadas e 
70% da 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas 
e 100% da 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas 
e 100 % 
da meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 

Articular o Programa com 
a educação básica, ensino 
profissionalizante, 
residentes e graduação: 
pesquisa ou extensão  
 

Garantir que 100% dos 
projetos estejam 
articulados com 
educação básica ou 
ensino 
profissionalizante ou 
residência ou graduação.  

1) Ampliar a integração de mestrandos, residentes de 
Enfermagem/UFES e alunos de graduação em atividades 
desenvolvidas pelo PPGENF; 2) Manter 100% do corpo 
docente vinculado à projeto de pesquisa e extensão; 3) 
Articular anualmente atividades do PPGENF com a 
educação básica, ensino, profissionalizante, residência em 
enfermagem e graduação; 4) Manter a inserção da 
sociedade civil em uma atividade de pesquisa e/ou 
extensão do docente do PPGENF; 5) Ampliar as parcerias 
com escolas e interface com a educação básica. 

Docentes e 
discentes 

Ações 
realizadas e 
70% da 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas 
e 90% da 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas 
e 100% da 
meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 

Alinhar o perfil do corpo 
docente com o interesse 
do PPGENF/UFES em 
alavancar o 
desenvolvimento da 
produção acadêmica com 

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

Definição e avaliação contínua dos critérios técnicos de 
entrada e permanência no corpo docente do 
PPGENF/UFES com base nas regras de produtividade da 
CAPES; ampla divulgação das regras no site do 
PPGENF/UFES 
para eventuais docentes interessados 

Coordenação; 
Colegiado 

Ações 
realizadas e 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas 
e meta 
atingida. 

Ações 
realizadas 
e meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 
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foco em pesquisas e 
atividades de formação. 

Garantir 100% de 
docentes envolvidos em 
projetos de pesquisa 
financiados. 

Acompanhamento e divulgação a todos os membros do 
PPGENF/UFES dos lançamentos de editais das 
instituições de fomento a pesquisa em nível estadual e 
nacional; Construção antecipada de propostas de projetos 
de pesquisa, envolvendo docentes do PPGENF/UFES e de 
outros programas em nível nacional e internacional, para 
adequação quando os editais forem abertos 

Coordenação; 
Secretaria; 
Docentes; 
PRPPG 

Meta atingida 
em 70% com 
docentes 
envolvidos 
com projetos 
financiados 
no quadriênio 
(coordenador 
ou integrante) 

Meta 
atingida. 

Meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 

Aprimorar o 
Planejamento incluindo 
objetivos, metas, 
estratégias ou ações, 
indicadores e prazos. 

Garantir realização de 
100% dos itens propostos 
no planejamento 
conforme critérios 
estabelecidos pela 
CAPES. 

1) Manter o Planejamento do Programa articulado ao 
Plano de Desenvolvimento Institucional, contendo 
metas de impacto esperado; 

2) Descrever no Planejamento do Programa os objetivos, 
metas, estratégias para alcance dos objetivos, 
operacionalização e indicadores de avaliação 
conforme critérios da CAPES;  

3) Viabilizar que os egressos avaliem o programa 
anualmente;  

4) Manter canais permanentemente abertos nas reuniões 
colegiadas para discussão do alinhamento e 
atualização do planejamento; 

5) Realizar oficina anual de planejamento. 

Coordenação; 
Secretaria; 
Docentes; 
Discentes; 
Egressos; 
Instituições 
parceiras;  
PRPPG/UFES; 
Convidados. 

Ações 
realizadas e 
70% da meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
90% da meta 
atingida. 

Ações 
realizadas 
e 100% da 
meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 

Alinhar os processos, 
procedimentos e 
resultados da 
autoavaliação do 
programa com o 
planejamento do 
PPGENF. 

Garantir realização de 
100% dos itens propostos 
na autoavaliação 
conforme critérios 
estabelecidos pela 
CAPES. 

1) Realização de oficinas de autoavaliação anual; 
2) Avaliação semestral da aprendizagem dos discentes 
frente as disciplinas oferecidas;  
3) Definição dos requisitos de autoavaliação conforme 
instrumento de avaliação da CAPES; 
4) Organização de oficinas pedagógicas para atualização e 
formação dos docentes; 
5) Definição de parâmetros de avaliação da qualidade 
para as dissertações do programa: coerente com a(s) 
AC(s) e LP do Programa. 

Coordenação; 
Secretaria; 
Docentes; 
Discentes; 
Instituições 
parceiras;  
Convidados. 

Ações 
realizadas e 
50% da meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
80% da meta 
atingida. 

Ações 
realizadas 
e 100% da 
meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 



16 
 

QUADRO 2 – Formalização do planejamento do PPGENF/UFES para 2020 – ÁREA ESTRATÉGICA FORMAÇÃO 
 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
AÇÕES 

 
RESPONSÁVEIS 

ACOMPANHAMENTO ANUAL 

2017 2018 2019 2020 

Fortalecer os grupos e 
núcleos de pesquisa, em 
consonância com o PDI 
da UFES 

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

Manutenção de canal aberto da 
coordenação para atenção às demandas dos 
líderes de grupos e núcleos; identificação 
de necessidades de infraestrutura ou outros 
recursos necessários; atuação junto a 
instâncias superiores da UFES na medida 
em que for necessário 

Coordenação; 
Secretaria; Docentes 

Ações 
realizadas e 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 

Melhorar o equilíbrio na 
produção intelectual e 
técnica, considerando-se 
todos os docentes 
permanentes do 
Programa. 

Equilibrar a produção 
intelectual e técnica, 
considerando-se todos os 
docentes permanentes do 
Programa. 

1) Acompanhamento anual da produção 
intelectual e técnica dos docentes 
credenciados, antes da abertura de vagas 
no Programa; 2) incentivo a captação de 
subsídios financeiros aos docentes para 
aquisição de insumos referentes à 
publicação do conhecimento produzido; 3) 
incentivo a publicação da produção 
intelectual em periódicos nos estratos 
Qualis/CAPES igual ou acima de B1; 4) 
monitoramento da produção técnica e 
científica anual dos docentes. 

Coordenação; 
Secretaria; Docentes 
Comissão de 
acompanhamento da 
produção/ 
atividades docentes 

Ações 
realizadas e 
60% da 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
75% da 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
90% da 
meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 

Melhorar a qualidade e 
envolvimento do corpo 
docente em relação às 
atividades de formação no 
programa.  
 

100% dos docentes 
permanentes cumprem os 
critérios de envolvimento 
estabelecidos pelo regimento 
do programa e/ou pela 
CAPES. 

DP ministrar pelo menos 15 horas/anual 
em disciplina(s) no programa; 
DP tem orientações concluídas/ano; 
DP com 2 a 10 orientandos em andamento 
no conjunto de programas que atua. 
DP com bolsa produtividade em órgão de 
fomento; 
DP tem orientação de aluno de graduação. 

Coordenação; 
Secretaria; Docentes 
Comissão de 
acompanhamento da 
produção/ 
atividades docentes 

Ações 
realizadas e 
60% da 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
75% da 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
90% da 
meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 

Consolidar e aprimorar 
prática de autoavaliação 
e planejamento 
estratégico 

Realizar ciclos anuais de 
autoavaliação e 
planejamento, possibilitando 
a formalização e 
consolidação de 
planejamentos de longo 

Realizar periodicamente reunião para 
avaliação e planejamento estratégico com 
participação de representantes dos diferentes 
grupos interessados: docentes permanentes, 
colaboradores, discentes, egressos e 
comunidade externa à universidade; 

Coordenação; 
Secretaria; 
Docentes; 
Discentes; 
Instituições 
parceiras;  

Ações 
realizadas e 
meta atingida. 
Destaque 
para as 
reuniões 

Ações 
realizadas e 
meta atingida. 
Destaque para 
as reuniões 
colegiadas 

Ações 
realizadas e 
meta 
atingida. 
Destaque 
para as 

Manter 
100% da 
meta 
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prazo Convidar um avaliador nacional para 
acompanhamento do PPGENF, permitindo 
uma interlocução que contribua com o 
avanço qualitativo do PPGENF. 
 

Convidados. colegiadas 
periódicas 

periódicas reuniões 
colegiadas 
periódicas 

Aprimorar prática de 
captação de futuros 
discentes 

Alcançar um quantitativo 5 
vezes maior de candidatos 
ao quantitativo de vagas 
ofertadas 

Realização de ampla divulgação do 
processo seletivo com a maior 
antecedência possível 
Utilizar as mídias sociais oficiais do 
PPGENF/UFES 

Coordenação; 
Secretaria; 
Colegiado 
Comissão de 
divulgação 

Ações 
realizadas e 
60% da 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
80% da 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
90% da 
meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 

Consolidar e aprimorar 
prática de 
acompanhamento de 
egressos 

Realizar acompanhamento 
de 100% dos egressos 
periodicamente, avaliando 
possibilidades de 
melhoria 

Realizar pesquisa de levantamento da 
situação dos egressos e analisar os dados 
levantados 
Promover junto ao egresso participação nas 
atividades do programa a fim de manter o 
vínculo do egresso com a instituição. 
Encaminhar formulário eletrónico para 
preenchimento anual pelos egressos, 
Solicitar que os docentes/orientadores 
entrem em contato com seus orientandos 
egressos para redação do texto qualitativo 
das atividades do egresso. Fomentar a 
continuidade da participação do egresso em 
um grupo de pesquisa e em uma sociedade 
científica; Incentivar a participação do 
Egresso em 01 evento científico/ano. 

Coordenação; 
Secretaria; 
Colegiado 

Ações 
realizadas e 
50% da 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
75% da 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
90% da 
meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 

Ter uma clara política de 
constituição de comissões 
examinadoras de 
dissertações 

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

Manutenção de publicidade às 
informações sobre formação das bancas 
na página do programa e no regimento;  
Incentivar à participação de membros 
externos nacionais e estrangeiros em 
bancas 

Coordenação; 
Colegiado 

Ações 
realizadas e 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 

Incentivar junto aos 
docentes a produção 
bibliográfica com 
discentes e egressos 

Ter mais da metade das 
publicações docentes em 
periódico em coautoria 
com discentes e/ou 
egressos do 
PPGENF/UFES 

Divulgação dos critérios de avaliação da 
CAPES, que valorizam publicações com 
discentes e egressos; acompanhamento das 
produções 

Coordenação; 
Docentes 

Ações 
realizadas e 
60% da 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
70% da 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
80% da 
meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 
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Monitoramento do 
tempo de titulação 
dos mestres  

100% dos discentes 
defendem no tempo 
previsto pelo Regimento 
e CAPES 

Entrega pelo discente de relatório 
semestral das atividades desenvolvidas 
para efetuar matricula; 
Reunião semestral da coordenação com os 
discentes 

Discentes 
Orientadores 
Coordenação; 
Secretaria 

Ações 
realizadas e 
70% da meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
65% da meta 
atingida. 

Ações 
realizadas e 
70% da meta 
atingida. 

Atingir 90% 
da meta 

Ampliar, diversificar 
e registrar a 
produção 
técnica/tecnológica 
integrada de 
docente/discente 
valorizando os tipos 
de Produção 
Técnica/Tecnológica 
considerados pela 
Área de Enfermagem 

100% das produções 
técnicas são cadastradas 
no lattes, no sucupira, 
são registradas nos 
órgãos competentes, e 
seguem o tipo proposto 
pela CAPES  

1) Padronizar formulários para cada tipo 
de produção técnica; 
2) Realizar oficinas sobre registro de 
produção técnica; 
3) Realizar oficina de cadastro de 
produção técnica na plataforma lattes; 
4) Monitorar a divulgação e publicação da 
produção científica e técnica gerada pela 
pesquisa desenvolvida, em parceria com as 
instituições de origem dos discentes;  

Coordenação; 
Secretaria; 
Colegiado 
Comissão de 
acompanhamento de 
egressos 

Meta atingida 
em 60%  
 

Meta atingida 
em 65%  
 

Meta  
atingida em  
 90%  
 

Manter 
100% da 
meta 
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QUADRO 3 – Formalização do planejamento do PPGENF/UFES para 2020 – ÁREA ESTRATÉGICA IMPACTO NA SOCIEDADE 
 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
AÇÕES 

 
RESPONSÁVEIS 

ACOMPANHAMENTO ANUAL 

2017 2018 2019 2020 

Incentivar dedicação 
e atuação do docentes 
permanentes às 
atividades do 
PPGENF/UFES 

Ter 70% dos docentes 
permanentes com 
dedicação semanal de 20h 
ao PPGENF/UFES 

Controle do número de professores com dedicação a 
mais de um programa; controle do fluxo de orientações 
por orientador, respeitando-se os parâmetros regulados 
pela CAPES 

Coordenação; 
Colegiado 

Meta 
atingida 

Meta 
atingida 

Meta 
atingida 

Manter 
100% da 
meta 

Apoiar a 
produção docente 
e discente 

Maximizar os recursos do 
PPGENF/UFES para a 
produção de discentes e 
docentes 

Disponibilização de recursos para publicação e 
participação de eventos, observadas as limitações 
orçamentárias institucionais; acompanhamento periódico 
da produção docente; apoio a discentes e docentes nas 
atividades de pesquisa e divulgação científica 
Promover/organizar um evento bianual (regional ou 
nacional) com apresentação de trabalhos. 

Coordenação; 
Colegiado 
PRPPG 

Ações 
realizadas 
e 70% da 
meta 
atingida.  

Ações 
realizadas 
e 100% da 
meta 
atingida. 

Ações 
realizadas 
e 100% da 
meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 

Ampliar a produção 
qualificada de 
publicações por parte 
do corpo docente no 
quadriênio. 

Ter 100% dos docentes 
permanentes com soma de 
400 pontos no quadriênio em 
produção bibliográfica e 56 
pontos em produção técnica 
no quadriénio.  

Estimular os professores a publicar pelo menos 2 
artigos por quadriênio em periódicos com indexador 
internacional, com JCR, Web of Science, Scopus ou em 
periódico com índice h5 do Google Scholar igual ou 
superior a 20. Criação de comissão de 
acompanhamento docentes para 
acompanhar e auxiliar os docentes na produção 
acadêmica; discussão e acompanhamento da evolução 
dos indicadores da CAPES, tendo como referência o 
relatório anterior e as ações adotadas com sucesso por 
outros programas. 
Incentivar o DP na produção de 01 capítulo de livro no 
quadriênio; Desenvolver produções técnicas com outros 
docentes/ parceiros nacionais;  

Coordenação; 
Colegiado 
Comissão de 
acompanhamento 
docente 

Meta 
atingida em 
50%  
 

Meta 
atingida em 
65%  
 

Meta  
atingida em  
 90%  
 

Atingir 
100% da 
meta 

Mapear 
adequadamente ações 
de inserção social dos 
docentes e discentes 

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

Incentivo para que docentes e discentes informem à 
coordenação os resultados das ações de inserção social 
que são registrados e documentados; incentivo para que 
docentes e discentes atuem na graduação e em atividades 
de extensão. 

Coordenação; 
Colegiado 
Comissões 
Secretaria  

Ações 
realizadas 
e meta 
atingida. 

Ações 
realizadas 
e meta 
atingida. 

Ações 
realizadas 
e meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 
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Desenvolver ações de 
solidariedade com 
outras instituições de 
ensino ampliando 
impacto regional, 
nacional e 
internacional 

100% dos docentes 
permanentes estabelecem 
convênios com programas e 
instituições. 

Incentivar ações de integração entre Programas, com 
seminários conjuntos, eventos compartilhados, 
participação em bancas de docentes externos vinculados a 
outros Programas, orientação e coorientação. Estimular a 
participação do Programa em redes de pesquisa 
interinstitucionais e nacionais. Estimular parcerias com 
Universidades ou Instituições de ensino que não possuem 
programa de pós-graduação em Enfermagem. Realizar 
seminário bianual de politicas, gestão, planejamento em 
conjunto com o PPGSC.  

Coordenação 
Docentes 
PRPPG 
 

Meta 
atingida em 
50%  
 

Meta 
atingida em 
65%  
 

Meta 
atingida em  
80%  
 

Atingir 
100% da 
meta 

Ampliar as ações de 
inserção local, regional 
e nacional dos 
docentes do programa  
 

100% dos docentes 
permanentes realizam pelo 
menos três ou mais dos itens 
elencados nas ações e 
estratégias definidas pela 
CAPES. 

Estimular que os docentes do PPGENF/UFES realizem a 
nível local, regional e nacional, atividades como: 
- Visitas que demonstrem articulação interinstitucional 
(conferências; palestras; seminários). - Participação em 
grupo de pesquisa. - Atividade de cooperação em PP ou de 
extensão. - Publicação em co-autoria. - Co-orientação de 
discente. - Recebimento de discente para estágio. - Oferta 
de disciplina de PG. - Consultoria técnico-científica 
(instituições públicas, privadas ou agências de fomento). - 
Editoria/consultoria (consultor ad hoc, membro de corpo 
editorial ou editor de periódicos). - Representações em 
agências de fomento, sociedades ou associações 
científicas. - Recebimento de prêmios. - Participação em 
comissões científicas de eventos (regionais, nacionais). - 
Orientação de pós-doutorado. - Recebimento de professor 
visitante; - Atuação como professor visitante em outras 
instituições. Estimular os Docentes Permanentes a pleitear 
os editais para bolsa de produtividade em pesquisa do 
CNPq ou Fapes-ES; Estimular os docentes a pleitear 
editais de fomento para projetos e bolsas de abrangência 
nacional e internacional; Manter discussão da importância 
deste quesito na avaliação da CAPES 

Coordenação 
Docentes 
PRPPG 
 

Meta 
atingida em 
60%  
 

Meta 
atingida em 
75%  
 

Meta 
atingida em  
90%  
 

Atingir 
100% da 
meta 
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QUADRO 3 – Formalização do planejamento do PPGENF/UFES para 2020 – ÁREA ESTRATÉGICA IMPACTO NA SOCIEDADE 
 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
AÇÕES 

 
RESPONSÁVEIS 

ACOMPANHAMENTO ANUAL 

2017 2018 2019 2020 

Estimular a 
articulação entre 
graduação e pós- 
graduação, em 
consonância com o 
PDI da UFES 

Garantir que 100% dos 
docentes do PPGENF 
também atuem na 
graduação, ressalvados os 
casos previstos em lei  

 
Acompanhamento da maximização de carga horária 
junto ao departamento de enfermagem. 

Coordenação 
Docentes 
PRPPG 
 

100% 
atingido 

100% 
atingido 

100% 
atingido 

Manter 
100% da 
meta 

Buscar mecanismos 
para publicizar e dar 
visibilidade às 
pesquisas e 
atividades 
produzidas no âmbito 
do PPGENF/UFES 

Publicizar 100% das 
pesquisas e atividades 
desenvolvidas pelo 
programa 

Divulgar as ações atividades pesquisas do PPGENF no 
site e Mídias sociais do PPGENF e da UFES; 
Encaminhar noticias e material publicitário para a 
secretaria de comunicação da UFES, para as instituições 
de classe como ABEn-ES e COREN-ES; Incentivar 
participação da comunidade externa no programa por 
meio dos eventos e grupos de estudo; Valorizar o 
seminário de tecnologias bianual organizado pelo 
programa e fomentar a participação de membros 
externos. 

Coordenação; 
Discentes 
Docentes  
Comissão de 
divulgação 

Ações 
realizadas 
e meta 
atingida. 

Ações 
realizadas 
e meta 
atingida. 

Ações 
realizadas 
e meta 
atingida. 

Manter 
100% da 
meta 

Ampliar as ações 
internacionais dos 
docentes em parceria 
com instituições 
estrangeiras em 
busca da 
internacionalização 
do PPGENF/UFES 
 

100% dos docentes 
permanentes realizam 
pelo menos três ou mais 
dos itens elencados nas 
ações e estratégias 
definidas pela CAPES 

Estimular os docentes e discentes a realizar curso de 
língua estrangeira; Estimular os docentes a realizar 
visitas técnicas ou missões em instituições estrangeiras, 
Convidar pesquisadores estrangeiros para participar das 
disciplinas do programa; estimular a formação de redes 
de colaboração entre os docentes do PPFENF/UFES e 
estrangeiros, Trazer pesquisadores estrangeiros para 
ministrar cursos e palestrar em eventos; Estimular os 
docentes a desenvolver projetos de pesquisa em parceria 
com pesquisadores estrangeiros. Estimular parcerias com 
Universidades ou Instituições de ensino que não possuem 
programa de pós-graduação em Enfermagem. Ofertar 
disciplinas e webseminários em língua inglesa ou 
espanhola. Divulgação de editais de fomento para 
projetos e bolsas de abrangência nacional e internacional; 
Manter discussão da importância deste quesito na 
avaliação da CAPES.  

Coordenação;  
Docentes  
PRPPG 
Comissão de 
internacionalização 

Meta 
atingida em 
16%  
 

Meta 
atingida em 
30%  
 
 

Meta 
atingida em  
50%  
 
 
 

Atingir 
70% da 
meta 
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