


• Thelma Araújo     PQ 1A  |  PPG 6 

 

• Antonio Gomes Souza Filho   PQ 1B  |  PPG 7 

 

• Jorge Hebert Lira     PQ 1C  |  PPG 7 

 

• Geanne Matos     PQ 1D  |  PPG 6 

 

• Rodrigo Porto     DT 2     |  PPG 6 

 

• Jsoé Marconi Rodrigues  

 

Equipe PRPPG 



Agenda 

• Panorama da P&PG&I 

 

 

• Autocrítica 

 

 

• Reflexões/Provocações 



18,47% dos professores com Doutorado 

Bolsistas PQ CNPq na UFC 



Bolsistas PQ CNPq (Panorama Regional) 



Bolsistas PQ CNPq/No. de Doutores 

  7 INCTs em 2016 

11 PRONEX 

  8 PRONEM 

  2 Centros nacionais/FINEP 



Distribuição de PQs (UFC vs. Brasil) 



Evolução dos PPGs 

Conceitos 6 e 7  2013  2017 

      Global         13%   11%  

      UFC       9%  17,5% 



Percentual de PPG em algumas IES  



Patentes (CIT) 

Temos uma patente licenciada e outra em 

processo de negociação 

Fonte: Revista FAPESP, Agosto 2017 



RUF Inovação 



RUF Pesquisa&Internacionalização 



CAPES-PROAP UFC (Custeio) (1) 



CAPES-PROAP UFC (Custeio) (2) 



CAPES Pró-Equipamentos (CAPITAL) 



Programa de professor Visitantes 

~ 60% são pesquisadores estrangeiros 



Recursos no sistema P&PG&I da UFC 

Recursos aportados pela UFC 

 

R$ 1.000.000,00  para bolsas de IC 

R$ 5.000.000,00 para o programa de prof. Visitante 

R$      30.000,00 manutenção de patentes 

Recursos captados/ano 

 

R$ 40.000.000,00  para bolsas de M, D e PD 

R$   3.000.000,00  para custeio       

R$ 40.000.000,00  para P&D&I (empresas) 

R$ 30.000.000,00  para P (agências de fomento, parcerias internacionais) 

~ 125 milhões por ano 



• A universidade “somos” nós! 

 

• Os recursos são importantes, mas podemos 

melhorar muito os resultados apenas 

reconfigurando atitudes/programas 

 

• Normativos internos universais não são os mais 

eficientes 

 

• A universidade é uma instituição que faz parte da 

sociedade 

Autocrítica 



• Consolidar a Política de Inovação 

 

• Fortalecimento da dimensão internacional da 

UFC 

 

• Consolidar em qualidade os programas de pós-

graduação 

 

• Ampliar a infraestrutura de pesquisa multiusuária 

 

Objetivos estratégicos 



Oito perguntas norteadoras 

Considerar na elaboração das repostas 

 

Os pontos fortes e aqueles que podem ser aprimorados 

nas unidades acadêmicas, departamentos, programas 

de pós-graduação e grupos de pesquisa em relação a 

esses aspectos;  

  

 

Os eventuais desafios e oportunidades associados a 

cada um desses aspectos. 



Grupos 

GRUPO 1 Coord. Charles Casimiro 

Que ações a sua unidade acadêmica, o programa de pós-graduação e o grupo de 

pesquisa e objetivos acadêmicos podem adotar para pautar a atividade de pesquisa 

como elemento transversal na formação em nível de graduação e pós-graduação? 

GRUPO 2 Coord. Abraão Saraiva 

Que ações a sua unidade acadêmica, o programa de pós-graduação e o grupo de 

pesquisa podem adotar para orientar a atividade de pesquisa de modo a estimular a 

formação de quadros com perfil empreendedor e inovador? 

GRUPO 3 Coord. Rodrigo Porto  

Que ações institucionais devem pautar a atividade de pesquisa como elemento 

transversal na formação científica e tecnológica em nível de graduação e pós-

graduação? 

GRUPO 4 Coord. Raimundo Costa Filho 

Que estratégias a serem adotadas pela sua unidade acadêmica podem afetar 

positivamente os resultados de avaliação dos cursos de pós-graduação? 



Grupos  

GRUPO 5 Coord. Jorge Lira 

Que estratégias institucionais podem afetar positivamente os resultados de 

avaliação dos cursos de pós-graduação e a excelência na pesquisa? 

GRUPO 6 Coord. José Soares Andrade 

Que estratégias a serem adotadas por sua unidade acadêmica podem contribuir 

decisivamente para a internacionalização da pesquisa? 

GRUPO 7 Coord. Antonio Gomes 

Que estratégias os programas de pós-graduação e grupos de pesquisa devem usar 

para ampliar a oferta de infraestrutura multiusuária de pesquisa? 

GRUPO 8 Coord. Geanne Matos 

Que estratégias institucionais devem ser usadas para melhorar a gestão da 

pesquisa? 


