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APRESENTAÇÃO 

Em 2019 o Programa de Pós-graduação em Metrologia (PósMQI) da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) completou 23 anos. Fechando 2019 com um total de 247 

Mestres formados desde o início do Programa, este desenvolveu-se e consolidou-se, obtendo 

o conceito máximo 5 (quadriênio 2013-2016) na Avaliação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

Alinhado à sua visão ampla da ciência, da tecnologia (e da arte) das medições, o Programa 

tem abordado a educação e a pesquisa em Metrologia segundo um modelo sistêmico de 

inovação e sustentabilidade, que integra as três dimensões de desenvolvimento das 

organizações (econômica, social e ambiental). Esta visão transcende o uso da Metrologia tão 

somente como instrumento de competitividade industrial e de melhoria de produtos e 

processos que disputam mercados competitivos, sendo uma visão sistêmica e abrangente 

sobre o uso das medições como instrumentos de preservação do meio ambiente, de avaliação 

da qualidade do ar, da água e das condições de vida como um todo.  

Durante 2019, a CAPES estabeleceu as seguintes diretrizes para a avaliação dos programas 

de pós-graduação na área das Engenharias III: 

• Foco na qualidade da formação dos doutores e mestres e da produção intelectual 

desenvolvida no âmbito dos programas avaliados, com os pós-graduandos e egressos 

como protagonistas principais da produção do conhecimento; 

• Avaliação baseada prioritariamente em indicadores de resultado, em detrimento dos 

indicadores de processo; 

• Avaliação dos impactos da produção intelectual associada à formação dos doutores e 

mestres na sociedade; 

• Simplificação da avaliação com número menor de itens e indicadores; 

• Foco na qualidade dos melhores produtos do Programa, em detrimento da avaliação 

centrada em indicadores de quantidade; 

• Planejamento e autoavaliação como elementos fundamentais da avaliação; e 

• Avaliação da integração/articulação com os setores produtivos. 

Em alinhamento às diretrizes acima e considerando o estágio de maturidade organizacional em 

que o Programa se encontra, este é um cenário propício para que o PósMQI/PUC-Rio 

apresente seu Plano Estratégico, no qual define claramente suas prioridades para continuar 

mantendo sua posição de relevância e de destaque em relação ao ensino e pesquisa em 

Metrologia nos próximos anos.  

Desta maneira, o Plano Estratégico do PósMQI/PUC-Rio representa uma escolha sistêmica 

alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional da PUC-Rio e às Diretrizes da CAPES. O 

alcance das metas estratégicas definidas neste documento deverá apontar para uma direção 

clara, sinérgica e integradora do Programa, como preconizado em sua Visão de Futuro.  

Carlos Roberto Hall Barbosa 
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Metrologia (PósMQI) da  
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)   
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INTRODUÇÃO 

O Plano Estratégico do Programa de Pós-Graduação em Metrologia da PUC-Rio 

(PósMQI/PUC-Rio) é um guia que ajuda o Programa na materialização do seu futuro, 

particularmente do futuro desejado face a condicionantes e mudanças do seu ambiente de 

atuação. Para que isso ocorra, é necessário que se possua um profundo conhecimento da 

realidade atual do Programa e de seu contexto. O conhecimento da situação atual e a definição 

da situação desejada permitem construir o Mapa Estratégico do Programa no horizonte 

considerado (2024) e estabelecer as metas que deverão ser  realizadas para alcance da sua 

Visão de Futuro. O Plano Estratégico expressa, além dos direcionamentos estratégicos do 

Programa, as metas e ações a serem executadas no período de 2021 a 2024.  

Nessa perspectiva, a elaboração do Plano Estratégico do PósMQI/PUC-Rio 2021-2024 foi 

iniciada no final do primeiro semestre de 2019 e retomada em março de 2020, com apoio de 

consultoria especializada. O processo foi estruturado em sete etapas, a saber: 

• Revisão dos Direcionadores Estratégicos do Programa (Missão, Visão de Futuro e 

Valores);  

• Análise do ambiente interno (Pontos Fortes e Fracos); 

• Análise do ambiente externo (Oportunidades e Ameaças); 

• Construção e interpretação da Matriz SWOT (Pontos Fortes, Pontos Fracos, 

Oportunidades e Ameaças);  

• Construção do Mapa Estratégico do Programa, segundo a metodologia Balanced 

Scorecard;  

• Definição de Ações para atingir as Metas Estratégicas; e 

• Análise do alinhamento do Plano Estratégico (PE) do PósMQI/PUC-Rio ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da PUC-Rio e às Diretrizes que integram o 

Documento da Área das Engenharias III. 

Na primeira fase foram realizadas três reuniões semanais com a Coordenação do 

PósMQI/PUC-Rio e professores convidados, no período de 10/06/2019 a 10/07/2019. Ao final 

desta fase, realizou-se uma reunião geral em 12/08/2019 com a participação de todo o corpo 

docente, representantes do corpo discente e administrativo e parceiros da PUC-Rio que 

cooperam com o Programa. Esta reunião teve como objetivo apresentar a proposta 

metodológica para o processo de planejamento estratégico como um todo, estimular a ampla 

participação neste processo e compartilhar os resultados alcançados até aquele momento. 

Houve debate sobre o enunciado da missão e sobre os componentes da matriz SWOT (pontos 

fortes e fracos, oportunidades e ameaças).  

As contribuições foram registradas e incorporadas na fase subsequente, iniciada em janeiro de 

2020, com reuniões que envolveram todo o corpo docente e administrativo (inicialmente 

presenciais, e virtuais a partir de março, em virtude da suspensão das atividades acadêmico-

administrativas na Universidade pela crise do coronavírus).  
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Na segunda fase, uma reflexão participativa sobre o que havia sido gerado na primeira fase 

levou a resultados consistentes com os quesitos e itens da Ficha de Avaliação da Área das 

Engenharias III da CAPES e com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da PUC-Rio. 

Com o emprego da metodologia Balanced Scorecard (BSC) e com base na análise situacional 

do Programa frente às oportunidades e ameaças identificadas na primeira fase, definiu-se um 

conjunto de 17 Objetivos Estratégicos (OEs) para o cumprimento da Missão e alcance da Visão 

de Futuro do PósMQI/PUC-Rio. A esses OEs, associaram-se indicadores correspondentes aos 

itens da Ficha de Avaliação da Área das Engenharias III, definindo-se também a linha de base 

dos indicadores com dados de 2020 e do quadriênio 2017-2020, quando aplicáveis.   

Na perspectiva de conduzir o Programa à evolução e à consolidação da excelência acadêmica, 

definiram-se as metas estratégicas para o quadriênio 2021-2024, já considerando as 

dimensões do novo modelo multidimensional da avaliação pela CAPES: 

• Formação; 

• Pesquisa; 

• Transferência de conhecimento/ Inovação;  

• Internacionalização/inserção (local, regional, nacional); e 

• Impacto na sociedade.  

Ao final do processo, analisou-se o alinhamento do Plano Estratégico do PósMQI/PUC-Rio com 

o Plano de Desenvolvimento Institucional da PUC-Rio e com as Diretrizes do Documento da 

Área das Engenharias III, chegando-se à conclusão de que o documento resultante encontra-

se formalmente articulado e consistente com as Diretrizes Estratégicas da Universidade e as do 

referido Documento da CAPES.  

Este documento apresenta o núcleo do Plano Estratégico 2020-2024, composto pela Missão, 

Visão de Futuro, Valores, o Mapa Estratégico, contemplando os Objetivos Estratégicos 

interrelacionados, e os caminhos que serão seguidos pelo Programa para alcançar a Visão de 

Futuro e cumprir sua Missão.  
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CAPÍTULO 1  

O Programa em 2024: Direcionadores Estratégicos 

1.1 Missão 

A Missão é a razão de ser do Programa e define o significado de sua existência. Pode ser 

entendida como a declaração mais permanente de uma instituição, focalizando aspectos 

vinculados aos seus produtos e serviços, às necessidades das partes interessadas, às 

capacidades e aos recursos, à relação com a comunidade e à atenção aos funcionários e 

parceiros institucionais.  

A Missão é algo perene e sustentável, enquanto a Visão é mutável por natureza, algo concreto 

a ser alcançado. A Visão deve ser inspiradora, clara e concisa, de modo a balizar os objetivos 

de longo prazo do Programa.  

A Missão do PósMQI/PUC-Rio, coletivamente elaborada, se apresenta como: 

 

Missão 

 
Atuar como um Programa de excelência e inovação em ensino e pesquisa em 
Metrologia e suas áreas correlatas, formando mestres de alto nível, com 
competências distintivas e senso crítico para atender às demandas da 
sociedade. 

 

 

1.2 Visão de Futuro  

A Visão de Futuro é a imagem que descreve a situação desejada para o PósMQI/PUC-Rio no 

ano de 2024. Sintetiza as expectativas e aspirações do corpo docente, discente e 

administrativo quanto ao futuro do Programa. Expressa, portanto, a situação futura desejada.  

Revela as aspirações do Programa, propiciando um contexto de envolvimento e de 

comprometimento de todas as partes interessadas com o futuro. É uma ideia mental que 

descreve o que o Programa quer realizar objetivamente nos próximos anos de sua existência.  
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Assim, ao fim do quadriênio 2020-2024 deste ciclo de planejamento estratégico, o 
PósMQI/PUC-Rio se propõe o desafio de: 

 

Visão de Futuro 2024 

 
Fortalecer-se como centro de ensino e pesquisa de padrão mundial em 
Metrologia e suas áreas correlatas, comprometido com o avanço da ciência e 
tecnologia para o desenvolvimento sustentável do país. 

 

   

 
1.3 Valores 

Em consonância com os objetivos e compromissos definidos no Marco Referencial da PUC-

Rio, que preconiza:  

• o cultivo dos valores humanos e da ética cristã; 

• a inserção na realidade brasileira, colocando a ciência a serviço da comunidade e 

orientando suas atividades para a edificação de uma sociedade mais justa e fraterna; 

(...) de modo que a ciência e a técnica estejam a serviço da pessoa humana; 

• o caráter comunitário (...tradição humanístico-cristã); 

• o desenvolvimento do espírito de solidariedade e da cooperação; e 

• o senso de responsabilidade e de serviço ao bem comum.......sua responsabilidade 

social deve exercer-se primordialmente por meio de suas atividades de ensino e 

pesquisa, colocando o seu potencial acadêmico a serviço da comunidade, 

o Programa escolheu sete valores como norteadores da sua atuação no futuro. 

Complementares à Missão, os valores intrínsecos do PósMQI/PUC-Rio consistem nas 

referências para o desenvolvimento das atividades do Programa, imprimindo coerência entre 

ideologia e ações em uma dimensão atemporal. São eles: 

 

 

Valores  

 

• Ética em pesquisa 

• Comprometimento e imparcialidade 

• Inovação e sustentabilidade 

• Espírito de equipe 

• Responsabilidade socioambiental 

• Excelência acadêmica e de pesquisa  

• Orientação para resultados. 
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CAPÍTULO 2  

Construindo o Futuro: Objetivos Estratégicos, 
Indicadores e Metas  

2.1 O Mapa Estratégico do Programa 

Para que o Programa possa cumprir sua Missão e alcançar sua Visão de Futuro, gerando os 

benefícios que se propõe, elaborou-se coletivamente este Plano Estratégico.  

O PósMQI/PUC-Rio adotou como base para elaboração de seu Plano Estratégico (2021-2024) 

a metodologia Balanced Scorecard (BSC), que permitiu traduzir a Visão de Futuro em Objetivos 

Estratégicos (OEs), Indicadores, Metas e Ações.   

 

Esses elementos são interligados por uma lógica de causa e efeito e distribuídos em um 

conjunto equilibrado e integrado representado visualmente em um Mapa Estratégico composto 

por 17 objetivos estratégicos (OEs). Esses objetivos são balanceados em quatro perspectivas 

estratégicas, a saber: 

• Programa (2 OEs); 

• Corpo Docente (6 OEs); 

• Corpo Discente e Egressos (5 OEs); e 

• Sociedade (4 OEs). 

Como diferenciais da metodologia BSC, adaptada ao contexto de programas de pós-

graduação, destacam-se:  

• A comunicação visual das relações de causa-efeito entre os objetivos estratégicos 

(OEs) do PósMQI/PUC-Rio em um horizonte temporal de quatro anos;  

• O alinhamento consistente das metas estratégicas, ações e indicadores-chave com os 

quesitos e itens da Ficha de Avaliação da Área das Engenharias III; e 

• A consistência dos OEs com os cruzamentos-chave da Matriz SWOT (pontos fortes, 

fracos, oportunidades e ameaças).  

O Mapa Estratégico do PósMQI pode ser visualizado graficamente na figura a seguir.   
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Na perspectiva ‘Programa’, definiram-se os OEs e metas estratégicas em função de 

cruzamentos-chave da matriz SWOT, buscando-se associá-los a dois itens da Ficha de 

Avaliação CAPES:  

• Articulação, aderência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, 

projetos em andamento e estrutura curricular, bem como a infraestrutura disponível, em 

relação aos objetivos, missão e modalidade do Programa (item 1.1);  

• Perfil do corpo docente e sua compatibilidade e adequação à proposta do Programa 

(item 1.2).  

Com relação aos outros dois itens do quesito ‘Programa’, o entendimento da equipe foi que os 

itens de planejamento estratégico (1.3) e autoavaliação (1.4) contemplam todos os OEs e 

metas estratégicas, não fazendo sentido criar OEs específicos para tais itens.  

Com relação à perspectiva ‘Corpo Docente’, seguiu-se o mesmo procedimento realizado para 

definir os OEs da perspectiva ‘Programa’, porém os itens da Ficha de Avaliação CAPES aos 

quais os OEs e metas estratégicas se associam são:  

• Perfil do corpo docente e sua compatibilidade e adequação à proposta do Programa 

(item 1.2); 

• Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente do 

Programa (item 2.4);  

• Qualidade e envolvimento do corpo docente em relação às atividades de formação do 

Programa (item 2.5). 

No que tange à perspectiva ‘Corpo Discente e Egressos’, os OEs e metas estratégicas 

relacionam-se aos seguintes itens da Ficha de Avaliação:  

• Qualidade e adequação das dissertações em relação às áreas de concentração e linhas 

de pesquisa do Programa (item 2.1); 

• Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos (item 2.2). 

Para a definição dos OEs e metas na perspectiva ‘Sociedade’, consideraram-se os impactos 

potenciais da atuação do Programa ao atingir as metas estratégicas referentes aos OEs das 

perspectivas ‘Programa’, ‘Corpo Docente’ e ‘Corpo Discente e Egressos’.  

Assim, associaram-se os OEs desta perspectiva aos seguintes itens da Ficha de Avaliação:  

• Impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da natureza do Programa 

(item 3.1);  

• Impacto econômico, social e ambiental do Programa (item 3.2, substituindo o termo 

“cultural” por “ambiental”, mais alinhado aos objetivos do PósMQI/PUC-Rio); 

• Internacionalização, inserção (local, regional, nacional) e visibilidade do Programa (item 

3.3);  

• Destino, atuação e avaliação dos egressos do Programa em relação à formação 

recebida (item 2.3).  

Para efeito do item 3.3 da nova Ficha de Avaliação CAPES, o PósMQI/PUC-Rio prioriza no 

horizonte temporal 2024 ambos os focos – internacionalização e inserção (local, regional e 

nacional). 
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2.2 Objetivos Estratégicos e Indicadores: Alinhamento aos 
Itens de Avaliação da CAPES 

Apresentam-se, a seguir, os Objetivos Estratégicos (OEs) por perspectiva estratégica. As 

referências numéricas em colchetes referem-se aos itens e subitens da nova Ficha de 

Avaliação da Área das Engenharias III. 

 

Perspectiva ‘Sociedade’ 

Objetivo Estratégico   Indicadores de Avaliação CAPES  

OE17 – Promover a internacionalização e 
a inserção (local, regional e nacional) do 
Programa e melhorar sua visibilidade em 
nível nacional e internacional 

a) Indicador composto formado pelos indicadores de 
internacionalização [3.3.1] 
b) Indicador composto formado pelos indicadores de 
inserção local, regional ou nacional [3.2.2] 
c) indicador composto formado pelos indicadores de 
visibilidade [3.3.3] 

OE16 – Aumentar o impacto  
econômico, social e ambiental das 
atividades do PósMQI/PUC-Rio  

Indicador qualitativo: cinco casos de sucesso de produção 
técnica/tecnológica [3.2] 

OE15 – Aumentar o impacto  
e caráter  inovador da produção 
intelectual do PósMQI/PUC-Rio   

a) Field-Weighted Citation Impact – FWCI  [3.1.1] 
b) Indicador qualitativo: cinco casos de sucesso  de 
produção intelectual [3.1.2]. 

OE14 – Contribuir para trajetórias  de 
sucesso de egressos do PósMQI/PUC-
Rio pela formação recebida 

Indicador qualitativo: cinco casos de sucesso de egressos 
[2.3]. 

 

 
Perspectiva ‘Corpo Discente e Egressos’ 

Objetivo Estratégico Indicadores de Avaliação CAPES  

OE13 – Ampliar a participação de 
discentes em parcerias internacionais do 
Programa 

a) Nº de artigos científicos em parceria internacional com 
discentes. 
b) Nº de artigos de discentes em congressos 
internacionais relevantes para o Programa. 
c) Nº de discentes com atividades em ICTs no exterior. 

OE12 – Melhorar a qualidade 
da produção intelectual de discentes e 
egressos do PósMQI/PUC-Rio 

a) % egressos com publicação em eventos científicos ou 
periódicos indexados no Qualis  [2.2.2]. 
b) Indicador qualitativo: cinco casos de sucesso  de 
produção técnica/tecnológica  [2.2.3]. 
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Perspectiva ‘Corpo Discente e Egressos’ (cont.) 

Objetivo Estratégico   Indicadores de Avaliação CAPES  

OE11 – Melhorar a qualidade das 
dissertações do PósMQI/PUC-Rio 

a) Indicador qualitativo: análise da qualidade de cinco 
dissertações [2.1.1]. 
b) Indicador qualitativo: análise da diversidade de 
instituições e de avaliadores das bancas examinadoras 
[2.1.2]. 
c) Qualis Discente da produção associada às cinco 
dissertações [2.1.3]. 
d) Número de citações da produção científica associada 
às 5 dissertações.  

OE10 –  Atrair e reter discentes de  
desempenho acadêmico superior para 
formar mestres de alto nível  

a) % candidatos com CR graduação > 8,0. 
b) % de discentes de desempenho superior que concluem 
o mestrado. 

OE9 –  Aumentar a eficácia do 
 processo de seleção  de candidatos 
para  ingresso no PósMQI/PUC-Rio  

a) CR médio dos mestrandos formados. 
b) % mestrandos formados. 

 

Perspectiva ‘Corpo Docente’ 

Objetivo Estratégico Indicadores de Avaliação CAPES  

OE8 –  Melhorar a consolidação  
acadêmica do corpo docente do  
PósMQI/PUC-Rio   

Índice h2  [2.4.3]. 

OE7 –  Melhorar a qualidade e 
envolvimento  do corpo docente do 
PósMQI/PUC-Rio em relação às 
atividades  de formação   

Indicador composto formado pelos indicadores do item 
2.5 da Ficha de Avaliação CAPES [2.5]. 

OE6 –  Melhorar a qualidade da 
produção intelectual do corpo  
docente  do PósMQI/PUC-Rio   

a) PROD Docente [2.4.2]. 
b) Indicador qualitativo: cinco produtos 
técnicos/tecnológicos [2.4.4]. 

OE5 –  Ampliar  cooperação com ICTs 
no exterior   

Indicador composto formado por indicadores quantitativos 
associados a resultados de iniciativas de cooperação com 
ICTs no exterior [2.4].   

OE4 –  Ampliar a captação de recursos 
financeiros para pesquisa  

a) Nº bolsas de fomento + nº bolsas taxas + nº bolsas 
empresas]/Nº candidatos a bolsas. 
b) Valor total financiado de projetos de pesquisa por 
mestre formado no quadriênio (R$/mestre) [2.4.1]. 

OE3 –  Ampliar cooperação  
com outros departamentos  
da PUC-Rio/PUC-Rio e outras 
organizações no país  

Indicador composto formado por indicadores quantitativos 
associados a iniciativas de cooperação com outros 
departamentos da PUC-Rio e outras organizações no 
país [2.1.2]  [2.4].  
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Perspectiva ‘Programa’ 

Objetivo Estratégico   Indicadores de Avaliação CAPES  

OE2 –  Aumentar a aderência da 
atuação do corpo docente permanente 
aos objetivos do PósMQI/PUC-Rio  

Indicador qualitativo composto pelos itens descritos no 
item 1.2 da Ficha de Avaliação CAPES [1.2]. 

OE1 – Ampliar a prospecção científica, 
tecnológica e de mercado, explorando 
interfaces da Metrologia com temas 
emergentes  

Indicador qualitativo: Grau de maturidade do 
PósMQI/PUC-Rio em relação a cada tema emergente de 
interesse  (embrionário, desenvolvimento, 
aprofundamento, domínio). 

 

2.3 Metas Estratégicas para dois Horizontes: 2022 e 2024 

Para a definição das Metas Estratégicas referentes aos horizontes 2022 e 2024, foi necessário 

se definir inicialmente a linha de base do PósMQI/PUC-Rio em relação aos Indicadores 

associados a cada OE, como apresentado na Seção 2.2.  

 

A seguir, apresentam-se quatro tabelas organizadas por perspectiva estratégica, focalizando-

se os Indicadores e Metas por Objetivo Estratégico, para dois horizontes distintos (2022 e 

2024).   
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Perspectiva ‘Sociedade’ 

Objetivo Estratégico Indicadores de Avaliação CAPES  Linha de base 
[2020] 

Metas [2022] Metas [2024] 

OE17 – Promover a internacionalização 
e a inserção (local, regional e nacional) 
do Programa e melhorar sua visibilidade 
em nível nacional e internacional 

a) Indicador composto formado pelos indicadores 
de internacionalização [3.3.1] 
b) Indicador composto formado pelos indicadores 
de inserção local, regional ou nacional [3.2.2] 
c) indicador composto formado pelos indicadores 
de visibilidade [3.3.3] 

a) Bom. 
b) Bom. 
c) Bom.   

a) Muito bom. 
b) Muito bom. 
c) Muito bom.   

a) Muito bom. 
b) Muito bom. 
c) Muito bom.   

OE16 – Aumentar o impacto  
econômico, social e ambiental das 
atividades do PósMQI/PUC-Rio  

Indicador qualitativo: cinco casos de sucesso de 
produção técnica/tecnológica [3.2] 

Bom. Muito bom. Muito bom. 
  

OE15 – Aumentar o impacto  
e caráter  inovador da produção 
intelectual do PósMQI/PUC-Rio   

a) Field-Weighted Citation Impact – FWCI  [3.1.1] 
b) Indicador qualitativo: cinco casos de sucesso  
de produção intelectual [3.1.2]. 

a) Indefinida. 
b) Bom. 

a) Indefinida. 
b) Bom. 

a) Indefinida. 
b) Muito bom. 

OE14 – Contribuir para trajetórias  de 
sucesso de egressos do PósMQI/PUC-
Rio pela formação recebida 

Indicador qualitativo: cinco casos de sucesso de 
egressos [2.3]. 

Bom.  Muito bom. Muito bom. 
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Perspectiva ‘Corpo Discente e Egressos’ 

Objetivo Estratégico   Indicadores de Avaliação CAPES  Linha de 
base [2020] 

Metas 
[2022] 

Metas 

[2024] 

OE13 – Ampliar a participação de 
discentes em parcerias internacionais 
do PósMQI/PUC-Rio 
 

a) Nº de artigos científicos em parceria internacional com 
discentes. 
b) Nº de artigos de discentes em congressos internacionais 
relevantes para o Programa. 
c) Nº de discentes com atividades em ICTs no exterior. 

a) 1. 
b) 35. 

c) 0. 

a) 1. 
b) 35. 

c) 0. 

a) 3. 
b) 60. 

c) 1. 

 a) % egressos com publicação em eventos científicos ou 
periódicos indexados no Qualis  [2.2.2]. 
b) Qualitativo. 5 casos de sucesso  de produção 
técnica/tecnológica  [2.2.3]. 

a)78%. 
b) Bom. 

a) 90%. 
b) Bom. 

a)100%. 
b) Muito bom. 

OE11 – Melhorar a qualidade das 
dissertações do PósMQI/PUC-Rio 
 

a) Indicador qualitativo: análise da qualidade de cinco 
dissertações [2.1.1]. 
b) Indicador qualitativo: análise da diversidade de 
instituições e de avaliadores das bancas examinadoras 
[2.1.2]. 
c) Qualis Discente da produção associada às cinco 
dissertações [2.1.3]. 
d) Número de citações da produção científica associada às 
5 dissertações.  

a) Bom. 
b) Bom. 
c)  Regular. 
d) Regular. 

a) Bom. 
b) Bom. 
c)  Regular. 
d) Regular. 

a) Muito bom.  
b) Muito  bom. 
c) Bom. 
d) Bom. 

OE10 –  Atrair e reter discentes de  
desempenho acadêmico superior para 
formar mestres de alto nível  

a) % candidatos com CR graduação > 8,0. 
b) % de discentes de desempenho superior que concluem 
o mestrado. 

a) ND. 
b) ND. 

a) ND. 
b) ND . 

a) 50%. 
b) 90%. 

OE9 –  Aumentar a eficácia do 
 processo de seleção  de candidatos 
para  ingresso no PósMQI/PUC-Rio  

a) CR médio dos mestrandos formados. 
b) % mestrandos formados. 

a) ND. 
b) ND. 

a) ND. 
b) ND. 

a) 8,0. 
b) 90%. 
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Perspectiva ‘Corpo Docente’ 

Objetivo Estratégico   Indicadores de Avaliação CAPES  Linha de base 
[2020] 

Metas [2022] Metas [2024] 

OE8 –  Melhorar a consolidação  
acadêmica do corpo docente do  
PósMQI/PUC-Rio   

Índice h2  [2.4.3]. 7 7 8 

OE7 –  Melhorar a qualidade e 
envolvimento  do corpo docente do 
PósMQI/PUC-Rio em relação às 
atividades  de formação   

Indicador composto formado pelos indicadores do item 
2.5 da Ficha de Avaliação CAPES [2.5]. 

Bom.  Bom. Muito bom. 

OE6 –  Melhorar a qualidade da 
produção intelectual do corpo  
docente  do PósMQI/PUC-Rio   

a) PROD Docente [2.4.2]. 
b) Indicador qualitativo: cinco produtos 
técnicos/tecnológicos [2.4.4]. 

a) Indefinida. 
b) Bom. 

a) Indefinida 
b) Bom. 

a) Muito bom. 
b) Muito bom. 

OE5 –  Ampliar  cooperação com ICTs 
no exterior   

Indicador composto formado por indicadores 
quantitativos associados a resultados de iniciativas de 
cooperação com ICTs no exterior [2.4].   

Bom. Bom. Muito bom. 

OE4 –  Ampliar a captação de recursos 
financeiros para pesquisa  

a) Nº bolsas de fomento + nº bolsas taxas + nº bolsas 
empresas]/Nº candidatos a bolsas. 
b) Valor total financiado de projetos de pesquisa por 
mestre formado no quadriênio (R$/mestre) [2.4.1]. 

a) 96%. 
b) R$184.000,00  

a) 96%. 
b) R$184.000,00 

a) 100%. 
b) R$250.000,00. 

OE3 –  Ampliar cooperação  
com outros departamentos  
da PUC-Rio/PUC-Rio e outras 
organizações no país  

Indicador composto formado por indicadores 
quantitativos associados a iniciativas de cooperação 
com outros departamentos da PUC-Rio e outras 
organizações no país [2.1.2]  [2.4].  

Bom. Bom. Muito bom. 
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Perspectiva ‘Programa’ 

Objetivo Estratégico   Indicadores de Avaliação CAPES  Linha de base 
[2020] 

Metas 
[2022] 

Metas [2024] 

OE2 –  Aumentar a aderência da 
atuação do corpo docente 
permanente aos objetivos do 
PósMQI/PUC-Rio  

Indicador qualitativo composto pelos itens descritos no item 
1.2 da Ficha de Avaliação CAPES [1.2]. 

Bom Bom. Muito bom. 

OE1 – Ampliar a prospecção 
científica, tecnológica e de mercado, 
explorando interfaces da Metrologia 
com temas emergentes  

Indicador qualitativo: Grau de maturidade do PósMQI/PUC-
Rio em relação a cada tema emergente de interesse  
(embrionário, desenvolvimento, aprofundamento, domínio). 

Embrionário  

(todos os temas 
emergentes). 

Embrionário 

(todos os 
temas 
emergentes). 

Desenvolvimento 

(todos os temas 
emergentes). 
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CAPÍTULO 3  

Implementando o Plano Estratégico: Do 
Planejamento ao Gerenciamento Estratégico  

3.1 Ações e Responsáveis 

Para que o Programa possa cumprir sua Missão e alcançar a Visão de Futuro (2024), gerando 

os benefícios que se propõe, será necessária a concentração de esforços e recursos na 

realização dos 17 Objetivos Estratégicos que integram seu Mapa Estratégico.   

A seguir, apresentam-se quatro tabelas organizadas por perspectiva estratégica do referido 

Mapa, focalizando-se as ações/responsáveis por Objetivo Estratégico.  

Nas ações, as indicações CP e MP em parênteses referem-se aos prazos para conclusão, 

sendo CP para as ações de curto prazo a serem concluídas até 2022 e MP para as ações de 

médio prazo, com prazo para conclusão até 2024.  
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Perspectiva ‘Sociedade’ 

Objetivo Estratégico   Indicadores  Linha de base 
e Metas 2022 

Metas 2024 Ações Responsáveis 

OE17 – Promover a 
internacionalização e a 
inserção (local, regional e 
nacional) do Programa e 
melhorar sua visibilidade 
em nível nacional e 
internacional 

a) Indicador composto formado pelos 
indicadores de internacionalização [3.3.1] 
b) Indicador composto formado pelos 
indicadores de inserção local, regional ou 
nacional [3.2.2] 
c) indicador composto formado pelos 
indicadores de visibilidade [3.3.3] 

Linha de base: 
a) Bom. 
b) Bom. 
c) Bom.  

Metas 2022: 

a) Muito bom. 
b) Muito bom. 
c) Muito bom.  

a) Muito bom. 
b) Muito bom. 
c) Muito bom.   

As ações para alcance 
dos resultados da 
perspectiva “Sociedade” 
estão  definidas nas 
perspectivas “Corpo 
Discente e Egressos”, 
“Corpo Docente” e 
“Programa”. 

Não se aplica.se 
aplica. 

OE16 – Aumentar o 
impacto  
econômico, social e 
ambiental das atividades 
do PósMQI/PUC-Rio  

Indicador qualitativo: cinco casos de 
sucesso de produção técnica/tecnológica 
[3.2] 

Linha de base: 
Bom 

Meta 2022: 
Bom 

 

Muito bom. 
  

Idem acima. Não se aplica. 

OE15 – Aumentar o 
impacto  
e caráter  inovador da 
produção intelectual do 
PósMQI/PUC-Rio   

a) Field-Weighted Citation Impact – FWCI  
[3.1.1] 
b) Indicador qualitativo: cinco casos de 
sucesso  de produção intelectual [3.1.2]. 

Linha de base: 
a) Indefinida. 
b) Bom.  

Metas 2022: 

a) Indefinida. 
b) Bom. 

a) Indefinida. 
b) Muito bom. 

Idem acima. Não se aplica. 

OE14 – Contribuir para 
trajetórias  de sucesso de 
egressos do PósMQI/PUC-
Rio pela formação recebida 

Indicador qualitativo: cinco casos de 
sucesso de egressos [2.3]. 

Linha de base: 
Bom 

Meta 2022: 

Muito bom 

Muito bom. Idem acima. Não se aplica. 
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Perspectiva ‘Corpo Discente e Egressos’ 

Objetivo 
Estratégico   

Indicadores  Linha de base 
e Metas 2022 

Metas 2024 Ações Responsáveis 

OE13 – Ampliar a 
participação de 
discentes em parcerias 
internacionais do 
PósMQI/PUC-Rio 
 

a) Nº de artigos científicos em parceria 
internacional com discentes. 
b) Nº de artigos de discentes em congressos 
internacionais relevantes para o Programa. 
c) Nº de discentes com atividades em ICTs no 
exterior. 

 
Linha de base: 
a)  1 
b)  35. 
c)  0. 
 
 
Metas 2022: 
a)  1. 
b)  35. 
c)  0. 

 

 
a) 3. 
b) 60. 
c) 1. 

• Mapear ICTs  no 
exterior com 
competência em áreas 
de interesse para 
cooperação, por linha 
de pesquisa. (CP) 

• Desenvolver projetos 
de cooperação com 
ICTs no exterior, com a 
participação de 
discentes. (CP;MP) 

Coordenadores 
das linhas de 
pesquisa 

 

 

Corpo docente 
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Perspectiva ‘Corpo Discente e Egressos’ (cont.) 

Objetivo Estratégico   Indicadores  Linha de base 
e Metas 2022 

Metas 2024 Ações Responsáveis 

OE12 – Melhorar a 
qualidade 
da produção intelectual 
de discentes e egressos 
do PósMQI/PUC-Rio 

 

a) % egressos com publicação em eventos 
científicos ou periódicos indexados no 
Qualis  [2.2.2]. 
b) Qualitativo. 5 casos de sucesso  de 
produção técnica/tecnológica  [2.2.3]. 

Linha de base: 

) 78%. 
b) Bom. 

Metas 2022:  

a) 90%. 
b) Bom. 

a) 100%. 
b) Muito bom. 

• Condicionar a defesa da 
dissertação à  publicação 
de artigo científico em 
periódico indexado no 
Qualis ou em anais de 
congresso relevante para 
a área. (CP;MP) 

• Mapear periódicos com 
Qualis superior e 
alinhados às linhas de 
pesquisa do PósMQI. 
(CP) 

• Mapear chamadas de 
Special Issues nos 
periódicos com Qualis 
Superior. (CP;MP) 

• Prover ferramentas,  
técnicas e serviços de 
revisão editorial para 
melhorar a comunicação 
científica dos discentes. 
(CP) 

• Viabilizar financeiramente 
a participação de 
discentes em congressos 
e publicações em 
periódicos Open Access. 
(CP;MP) 

• Coordenação e 
Orientadores. 

 

 

 

 

• Coordenadores 
das LP 

 

 

• Corpo docente. 

 

 

 

• Coordenação. 

 

 

 

• Coordenação. 
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Perspectiva ‘Corpo Discente e Egressos’ (cont.) 

Objetivo Estratégico   Indicadores  Linha de 
base e Metas 
2022 

Metas 
2024 

Ações Responsáveis 

OE11 – Melhorar a 
qualidade das 
dissertações do 
PósMQI/PUC-Rio 
 

a) Indicador qualitativo: análise da 
qualidade de cinco dissertações 
[2.1.1]. 
b) Indicador qualitativo: análise da 
diversidade de instituições e de 
avaliadores das bancas 
examinadoras [2.1.2]. 
c) Qualis Discente da produção 
associada às cinco dissertações 
[2.1.3]. 
d) Número de citações da 
produção científica associada às 
cinco dissertações.  

Linha de base: 

a) Bom. 
b) Bom. 
c)  Regular. 
d) Regular. 

Metas 2022:  

a) Bom. 
b) Bom. 
c)  Regular. 
d) Regular. 

a) Muito 
bom.  
b) Muito  
bom. 
c) Bom. 
d) Bom. 

• Definir sistemática de avaliação 
bimestral do desenvolvimento de 
dissertações, à luz dos critérios 
CAPES. (CP;MP)  

• Implantar sistemática de avaliação 
bimestral de desenvolvimento de 
dissertações e propor ações 
corretivas aplicáveis. (CP;MP)  

• Realizar seminários periódicos com 
discentes sobre os resultados parciais 
das dissertações, por linha de 
pesquisa. (CP; MP) 

• Corpo docente. 

 

 

• Coordenação. 

 

• Coordenadores 
das linhas de 
pesquisa 

OE10 –  Atrair e reter 
discentes de  
desempenho acadêmico 
superior para formar 
mestres de alto nível  

a) % candidatos com CR 
graduação > 8,0. 
b) % de discentes de 
desempenho superior que 
concluem o mestrado. 

Linha de base: 

a) ND. 
b) ND. 

Metas 2022:  

a) ND. 
b) ND. 

a) 50%. 
b) 90%. 

• Implantar plano de divulgação das 
atividades/resultados do PósMQI para 
a comunidade científica, visando 
atrair candidatos de desempenho 
acadêmico superior. (CP) 

• Divulgar junto a alunos de graduação 
da PUC-Rio a possibilidade de cursar 
disciplinas do PósMQI. (CP; MP) 

• Organizar e divulgar webinars de 
professores do PósMQI para públicos 
de interesse, incluindo potenciais 
candidatos ao Programa. (CP; MP) 

• Identificar e contatar formandos de 
nível superior nos cursos de  
graduação do CTC da PUC-Rio. 
(CP;MP) 

• Priorizar a concessão de bolsas aos 
alunos de desempenho superior. 
(CP;MP) 
 

• Coordenação. 

 

 

• Coordenação. 

 

• Corpo docente. 

 

 

• Docentes com 
inserção na 
graduação. 

• Coordenação. 
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Perspectiva ‘Corpo Discente e Egressos’ (cont.) 

Objetivo Estratégico   Indicadores  Linha de 
base e Metas 
2022 

Metas 
2024 

Ações Responsáveis 

OE9 –  Aumentar a 
eficácia do 
 processo de seleção  
de candidatos para  
ingresso no 
PósMQI/PUC-Rio  

a) CR médio dos mestrandos 
formados. 
b) % mestrandos formados. 

Linha de base: 

a) ND. 
b) ND. 

Metas 2022:  

a) ND. 
b) ND. 

a) 8,0. 
b) 90%. 

• Identificar e aplicar boas práticas de 
seleção de candidatos para ingresso 
em PPGs no país e no exterior. 
(CP;MP) 

• Definir e aplicar critérios de seleção  
ponderados aos candidatos ao 
PósMQI (CP). 

 
• Comitê de 

Seleção. 
 

• Comitê de 
Seleção. 

 

Perspectiva ‘Corpo Docente’ 

Objetivo Estratégico   Indicadores  Linha de base e 
Metas 2022 

Metas  

2024 

Ações Responsáveis 

OE8 –  Melhorar a 
consolidação  
acadêmica do corpo 
docente do  
PósMQI/PUC-Rio   

Índice h2  [2.4.3]. Linha de base: 
7 

Meta 2022:  
7 

8 • Planejar a incorporação de novos docentes 
permanentes com índices h superiores ao 
PósMQI. (CP) 

• Definir plano de ação para melhoria do índice h 
dos docentes. (CP) 

• Executar plano de ação para melhoria do índice h 
dos docentes. (MP) 

 

• Coordenação  

 

• Coordenação  
• Corpo docente 

OE7 –  Melhorar a 
qualidade e envolvimento  
do corpo docente do 
PósMQI/PUC-Rio em 
relação às atividades  de 
formação   

Indicador composto 
formado pelos 
indicadores do item 
2.5 da Ficha de 
Avaliação CAPES 
[2.5]. 

Linha de base: 
Bom. 

Meta 2022:  
Bom. 

Muito 
bom. 

• Definir e implantar plano de ação para aperfeiçoar 
a formação dos discentes, à luz dos critérios da 
CAPES  (CP;MP) 

• Definir e implantar plano de ação para aperfeiçoar 
o processo de avaliação das atividades de 
formação, visando garantir a aquisição do 
conhecimento e das habilidades dos discentes. 
(CP; MP) 

• Organizar eventos temáticos direcionados aos 
discentes, por Linha de Pesquisa (CP;MP) 

• Coordenação  

 

• Coordenação  

 

• Coordenadores 
das Linhas de 
Pesquisa 
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Perspectiva ‘Corpo Docente’ (cont.) 

Objetivo Estratégico   Indicadores  Linha de base 
e Metas 2022 

Metas  

2024 

Ações Responsáveis 

OE6 –  Melhorar a 
qualidade da produção 
intelectual do corpo  
docente  do 
PósMQI/PUC-Rio   

a) PROD Docente [2.4.2]. 
 

b) Indicador qualitativo: cinco 
produtos técnicos/tecnológicos 
[2.4.4]. 

Linha de base: 
a) Indefinida. 
b) Bom. 
 
Metas 2022: 
a) Indefinida. 
b) Bom. 

a) Muito bom. 
b) Muito bom. 

a1) Mapear periódicos com Qualis 
superior e alinhados às linhas de 
pesquisa do PósMQI/PUC-Rio. (CP) 

a2) Prover aos docentes ferramentas,  
técnicas e serviços de revisão 
editorial. (CP;MP) 

a3) Viabilizar financeiramente 
publicações  em periódicos Open 
Access. (CP;MP) 

a4) Implementar ferramenta de 
gerenciamento do portfólio da 
produção científica  docente. (MP) 

b.1) Identificar, dentre os produtos 
técnicos/tecnológicos alinhados à 
Proposta do Programa, aqueles com 
potencial de proteção intelectual 
formal (patentes/softwares). (CP; MP) 

b2) Coordenar, com apoio da Agência 
de Inovação da PUC-Rio, processos 
de registro de patentes/softwares 
referentes a soluções em 
desenvolvimento pelo Pós-MQI/PUC-
Rio. (CP; MP) 

b3) Prover aos docentes e discentes 
ferramentas, técnicas e serviços de 
revisão editorial para elaboração de 
manuais/protocolos e descrição 
técnica de processos/produtos não 
patenteáveis. (CP;MP) 

a1 a a4) 
Coordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.1 e b2) 
Coordenadores 

   de projetos. 

b.3 ) Coordenação 
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 Perspectiva ‘Corpo Docente’ (cont.) 

Objetivo Estratégico   Indicadores  Linha de base 
e Metas 2022 

Metas  

2024 

Ações Responsáveis 

OE5 –  Ampliar  
cooperação com ICTs no 
exterior   

Indicador composto formado 
por indicadores quantitativos 
associados a resultados de 
iniciativas de cooperação com 
ICTs no exterior [2.4].   

Linha de base: 
Bom. 

Metas 2022: 
Bom. 

Muito bom. • Prospectar a demanda por formação 
de recursos humanos para áreas 
estratégicas regionais e nacionais. 
(CP; MP)   

• Mapear ICTs no exterior com 
competência para atendimento à 
demanda nas áreas estratégicas 
regionais e nacionais, por linha de 
pesquisa. (CP; MP) 

• Desenvolver projetos de 
investigação científica em conjunto 
com grupos de ICTs no exterior, 
visando atender demandas nas 
áreas estratégicas regionais e 
nacionais. (MP) 

• Identificar e convidar pesquisadores 
de ICTs de outros países para 
ministrarem cursos ou palestras 
(inclusive webinars) no 
PósMQI/PUC-Rio. (CP; MP) 

• Identificar e convidar doutores de 
ICTs no exterior para coorientar 
discentes do Programa. (MP) 

• Identificar e convidar jovens 
doutores de ICTs no exterior para 
realização 

Corpo docente. 
 

 

Coordenadores 
das linhas de 
pesquisa. 
 

Corpo docente. 
 

 

 

 

Coordenação. 
 
 

Corpo docente. 

 

Coordenação 
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Perspectiva ‘Corpo Docente’ (cont.) 

Objetivo Estratégico   Indicadores  Linha de base 
e Metas 2022 

Metas  

2024 

Ações Responsáveis 

OE4 –  Ampliar a 
captação de recursos 
financeiros para 
pesquisa  

a) Nº bolsas de fomento + nº 
bolsas taxas + nº bolsas 
empresas]/Nº candidatos a 
bolsas. 
b) Valor total financiado de 
projetos de pesquisa por 
mestre formado no quadriênio 
(R$/mestre) [2.4.1]. 

 
Linha de base: 
a) 96%. 
b) R$184.000,00. 
 
Metas 2022: 
a) 96%. 
b) R$184.000,00. 
 

a) 100%. 
b) 
R$250.000,00. 

a.1) Mapear e participar de editais de 
agências de fomento, empresas e 
órgãos internacionais para ampliar o 
número de bolsas, além das 
concedidas pela CAPES (CP;MP) 

a.2) Incluir bolsas de mestrado nos 
projetos de P&D financiados por 
empresas (CP; MP) 

b1) Monitorar editais das agências de 
fomento e empresas e submeter 
projetos nos casos aplicáveis. (CP; 
MP).  

b2) Estreitar relacionamento com os 
responsáveis por P&D nas empresas 
de interesse, divulgando as 
competências do PósMQI/PUC-Rio. 
(CP; MP). 

a.1) Corpo 
docente. 

 

 

a.2) Corpo 
docente. 

 

b1) Corpo 
docente. 

 

b2) Corpo 
docente. 
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Perspectiva ‘Corpo Docente’ (cont.) 

Objetivo Estratégico   Indicadores  Linha de base 
e Metas 2022 

Metas  

2024 

Ações Responsáveis 

OE3 –  Ampliar 
cooperação  
com outros 
departamentos  
da PUC-Rio/PUC-Rio e 
outras organizações no 
país  

Indicador composto formado 
por indicadores quantitativos 
associados a iniciativas de 
cooperação com outros 
departamentos da PUC-Rio e 
outras organizações no país 
[2.1.2]  [2.4].  

Linha de base: 
Bom. 

Metas 2022: 

Bom. 

Muito bom. • Prospectar a demanda por 
formação de recursos humanos 
para áreas estratégicas regionais e 
nacionais, por linha de pesquisa. 
(CP; MP) 

• Mapear oportunidades de 
cooperação com outros 
departamentos da PUC-Rio e 
outras  ICTs nacionais, por linha de 
pesquisa. (CP; MP) 

• Desenvolver atividades em 
cooperação com outros 
departamentos da PUC-Rio e 
outras ICTs nacionais 
[coorientações, participação em 
bancas, projetos de pesquisa e 
produção intelectual conjunta]. 
(CP;MP) 

• Identificar e convidar 
pesquisadores de ICTs nacionais, 
bem como de outras organizações, 
para ministrarem cursos ou 
palestras (inclusive webinars) no 
PósMQI. (MP) 

• Identificar e convidar jovens 
doutores de outras ICTs para 
realização de pós-doutorado no 
PósMQI/PUC-Rio (CP; MP).  

Coordenadores 
das linhas de 
pesquisa. 

 

Coordenadores 
das linhas de 
pesquisa. 

 

Corpo docente. 

 

 

 

 

Coordenação. 

 

 

 

Coordenação. 
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Perspectiva ‘Programa’ 

Objetivo Estratégico   Indicadores  Linha de base 
e Metas 2022 

Metas  

2024 

Ações Responsáveis 

OE2 –  Aumentar a 
aderência da atuação do 
corpo docente 
permanente aos 
objetivos do 
PósMQI/PUC-Rio  

Indicador qualitativo 
composto pelos itens 
descritos no item 1.2 da Ficha 
de Avaliação CAPES [1.2]. 

Linha de base: 
Bom. 

Metas 2022: 

Bom. 

Muito bom. • Definir semestralmente plano de ação 
para aumentar a aderência da 
atuação do corpo docente 
permanente aos objetivos do 
Programa. (CP; CM) 

• Implantar semestralmente plano de 
ação, visando aumentar a aderência 
da atuação do corpo docente 
permanente aos objetivos do 
Programa, e propor ações corretivas 
aplicáveis. (CP;MP) 

 
• Coordenação 

 

 

 

• Coordenação 
com 
participação 
do corpo 
docente 

OE1 – Ampliar a 
prospecção científica, 
tecnológica e de 
mercado, explorando 
interfaces da Metrologia 
com temas emergentes  

Indicador qualitativo: Grau de 
maturidade do PósMQI/PUC-
Rio em relação a cada tema 
emergente de interesse  
(embrionário, 
desenvolvimento, 
aprofundamento, domínio). 

Linha de base: 
Embrionário 
(todos os temas 
emergentes de 
interesse) 

Metas 2022: 
Embrionário 
(todos os temas 
emergentes de 
interesse) 

 

Desenvolvimento 
(os temas 
emergentes de 
interesse) 

 

• Definir periodicamente os temas 
emergentes de interesse da área. 
(CP; MP) 

• Monitorar de forma sistemática o 
estado da arte dos temas emergentes, 
identificando potenciais interfaces 
com o PósMQI/PUC-Rio. (CP;MP) 

• Mapear pesquisadores e  grupos de 
pesquisa atuantes nos temas 
emergentes com potencial interesse 
na interface com a Metrologia. 
(CP;MP) 

• Organizar e/ou participar de eventos  
e atividades nacionais e internacionais 
nos temas emergentes como fonte de 
informação e ampliação de 
networking. (CP;MP) 

• Coordenação 
e docentes. 

 

• Docentes. 

 

 

 

• Docentes. 

 

 

• Docentes. 
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3.2 Proposta de gerenciamento estratégico do Programa  

Abordam-se nesta seção o processo e os instrumentos propostos para o efetivo gerenciamento 

estratégico do Programa, ao integrar os itens 1.3 e 1.4 da Ficha de Avaliação da Área 

Engenharias III. Esta proposta considera as cinco dimensões do novo modelo de avaliação da 

CAPES. 

O modelo de avaliação multidimensional da CAPES foi baseado no sistema concebido para 

instituições de ensino superior (IES) da Comunidade Europeia (U-Multirank). Esse sistema 

permite comparar o desempenho das IES em diferentes dimensões e possibilita que cada 

dimensão possa ser mensurada separadamente. Dessa forma, o desempenho de um 

Programa de Pós-graduação poderá ser avaliado de forma sistêmica, ao mesmo tempo em que 

os pontos para melhoria poderão ser identificados e gerenciados por dimensão. 

Segundo este modelo, índices dimensionais poderão ser calculados e associados ao 

desempenho do Programa em cada uma das dimensões abaixo listadas. Um índice global de 

desempenho poderá ser calculado a partir dos índices dimensionais. As cinco dimensões 

definidas pela CAPES são: 

• Formação; 

• Pesquisa; 

• Transferência de conhecimento; 

• Impacto na sociedade; 

• Internacionalização. 

O processo de gerenciamento estratégico do PósMQI/PUC-Rio foi concebido para que a 

autoavaliação de seu desempenho pudesse ser articulada com os quesitos, itens e subitens da 

Ficha de Avaliação da Área Engenharias III, conforme mostrado a seguir:  

• Item 1.1: metas e ações associadas ao objetivo estratégico OE1;  

• Item 1.2: metas e ações associadas ao objetivo estratégico OE2; 

• Item 1.3: metas e ações associadas objetivos estratégicos OE1 a OE17; 

• Item 1.4: metas e ações associadas objetivos estratégicos OE1 a OE17;  

• Item 2.1: metas e ações associadas objetivos estratégicos OE3; OE9; OE10; OE11; 

OE13; 

• Item 2.2: metas e ações associadas objetivos estratégicos OE9; OE10; OE12; OE13; 

• Item 2.3: metas e ações associadas ao objetivo estratégico OE13; OE14; 

• Item 2.4: metas e ações associadas ao objetivo estratégico OE3; OE4; OE5; OE6; OE8; 

• Item 2.5: metas e ações associadas ao objetivo estratégico OE7; 

• Item 3.1: metas e ações associadas ao objetivo estratégico OE15; 

• Item 3.2: metas e ações associadas ao objetivo estratégico OE16; 

• Item 3.3: metas e ações associadas ao objetivo estratégico OE17.   

Pretende-se conduzir a autoavaliação do PósMQI/PUC-Rio, focalizando-se o alcance das 

metas definidas pelo Programa em seu Plano Estratégico e analisando-se as causas de 

eventuais desvios do que foi planejado, já conforme o modelo de avaliação multidimensional a 
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ser implementado no próximo quadriênio (2021-2024), como mecanismo de aprendizado 

institucional do Programa.  

Ao final de cada ano, o PósMQI/PUC-Rio registrará as metas alcançadas e as atualizações 

sobre as ações em curso no período analisado.  O processo de autoavaliação integra o sistema 

de gerenciamento estratégico do Programa, conforme a abordagem de aprendizagem 

organizacional, concebida por Argyris e Schon (1978)1. A figura abaixo representa 

esquematicamente o processo de gerenciamento estratégico a ser adotado pelo Programa 

neste quadriênio e nos próximos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As etapas do processo de autoavaliação 

Como representado na figura acima, o processo de autoavaliação refere-se ao item 1.4 da 

Ficha de Avaliação da Área Engenharias III e compreende basicamente cinco etapas: 

• Preparação e elaboração do projeto de autoavaliação; 

• Implementação da autoavaliação; 

• Divulgação dos resultados; 

• Uso dos resultados; e 

• Meta-avaliação. 

A primeira etapa (preparação e elaboração do projeto de autoavaliação) consiste das seguintes 

atividades: 

• Constituição do grupo responsável pela autoavaliação, a ser designada pela 

Coordenação do Programa;  

• Sensibilização para participação de todos (núcleo docente permanente, corpos técnico 

e administrativo, representantes do corpo discente, parceiros institucionais e egressos 

 
1 ARGYRIS, C.; SCHÖN, D.A. Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Series on Organization 

Development. Boston, MA: Addison-Wesley, 1978. 

Aprendizagem organizacional (ciclo simples)

Aprendizagem organizacional (ciclo duplo)

Programa de Mestrado e 

Doutorado Acadêmico em 

Administração de Empresas da PUC-Rio
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convidados) em determinados marcos de acompanhamento do processo de 

autoavaliação; 

• Definição dos aspectos norteadores da autoavaliação: escalas e critérios de avaliação a 

serem adotados, bem como o uso dos resultados em processos decisórios; 

• Elaboração do projeto de autoavaliação, em articulação com o Plano Estratégico do 

PósMQI/PUC-Rio – 2021-2024 e com os quesitos, itens e subitens estabelecidos na 

Ficha de Avaliação da Área Engenharias III; e  

• Elaboração das identidades dos indicadores-chave validados pela Coordenação do 

Programa e respectivas métricas. 

A segunda etapa refere-se à implementação da autoavaliação propriamente dita, 

compreendendo as seguintes atividades: 

• Atribuição de pesos aos indicadores-chave com emprego do método Analytic Network 

Process (ANP)2, ou método multicritério similar que permita analisar as possíveis 

dependências entre os indicadores-chave (intra e inter dimensões de desempenho) e 

analisar o efeito e a retroalimentação decorrentes dessas dependências; 

• Coleta sistemática de dados, segundo as identidades dos indicadores-chave, e 

elaboração de relatórios de acompanhamento por dimensão do modelo de avaliação da 

CAPES. Previsto o emprego de ferramenta computacional customizada para o 

Programa (p.ex., Power BI® ou ferramenta similar); e 

• Análise da evolução dos indicadores-chave associados aos OEs, em função dos 

critérios de avaliação e escalas de desempenho a serem adotadas para medir e avaliar: 

(i) o alcance dos OEs; (ii) a realização das ações estratégicas (AEs) para alcance das 

metas estratégicas (MEs); e (iii) a evolução dos indicadores-chave de desempenho. 

A terceira etapa refere-se à divulgação dos resultados e compreende as seguintes atividades: 

• Realização de Reuniões de Análise Estratégica (RAE), semestrais, com presença 

obrigatória dos responsáveis pelas ações (cf. Seção 3.1), visando analisar o grau de 

realização das ações e o risco do não cumprimento das metas anuais; e propor ações 

preventivas ou corretivas para eventuais desvios (por item da Ficha de Avaliação da 

Área Engenharias III); e 

• Previamente à consolidação da Coleta Anual na Plataforma Sucupira, realização da 

Reunião de Avaliação e Comunicação de Resultados e Impactos (RAARI), anual, 

envolvendo todo o núcleo docente permanente (NDP), corpo administrativo, 

representantes do corpo discente, bem como parceiros institucionais e egressos 

convidados.  

Considerando que as reuniões RAE e RAARI serão participativas, na quarta etapa prevê-se 

que a apropriação dos resultados da autoavaliação se dê efetivamente e que as decisões 

sejam incorporadas na revisão dos planos de ação e, eventualmente, na atualização do próprio 

Mapa Estratégico do Programa. 

Finalmente, na meta-avaliação, a Coordenação de Pós-graduação analisará a própria 

sistemática de avaliação adotada pelo Programa durante um determinado ciclo, ajustando-a, 

caso seja necessário. Serão adotados os seguintes descritores na meta-avaliação: 

 
2  SAATY, TL.; TAKIZAWA, M. Dependence and independence: From linear hierarchies to nonlinear networks. 

European Journal of Operational Research, v.26, n.2, p. 229-237, 1986. 
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• Aspectos gerais; 

• Aspectos da preparação e elaboração do projeto de autoavaliação; 

• Aspectos da implementação da autoavaliação; e 

• Aspectos da divulgação dos resultados. 

Análise dos resultados e alcance de metas 

Os relatórios de acompanhamento deverão ser elaborados por dimensão do modelo CAPES, 

permitindo assim que a Coordenação do Programa avalie a evolução dos indicadores-chave e 

resultados alcançados em cada ciclo (anual e quadrienal). 

Em um primeiro estágio, serão analisados os resultados e o alcance das metas por objetivo 

estratégico. Em um segundo estágio, serão calculados os cinco índices dimensionais do 

Programa e o índice geral de desempenho, a partir da agregação dos índices dimensionais. 
 

Para o monitoramento das ações e a análise da evolução dos indicadores-chave associados 
aos OEs, deverão ser adotadas três escalas de desempenho (ações estratégicas; metas 
estratégicas; e objetivos estratégicos), como mostra o quadro a seguir. Nessas escalas, as 
faixas para avaliação são as indicadas por Kaplan e Norton3. 
 
 

Escala e critérios para monitoramento das ações  estratégicas (AE) 

 Andamento da ação estratégica conforme planejado 

 Andamento da ação estratégica com atrasos 

 Andamento da ação estratégica com problemas, sendo necessário ajustar seu 
curso 

 Ação estratégica não iniciada no ciclo de avaliação 

Escala e critérios para avaliação quanto à consecução das metas estratégicas (ME) 

 Alcance maior ou igual a 90% da consecução da meta estratégica 

 Alcance entre 60 a 90% da consecução da meta estratégica 

 Alcance menor que 60% da consecução da meta estratégica 

 Indicador-chave não disponível para avaliação  

Escala e critérios para avaliação quanto à consecução dos objetivos estratégicos (OE) 

 Alcance maior ou igual a 90% da consecução do objetivo estratégico  

 Alcance entre 60 a 90% da consecução do objetivo estratégico 

 Alcance menor que 60% da consecução do objetivo estratégico 

 Indicador-chave  não disponível para avaliação  

 

Elaboração das identidades dos indicadores-chave validados 
e respectivas métricas 

Define-se no quadro a seguir um metamodelo para especificar as identidades dos indicadores-

chave validados e respectivas métricas para monitoramento e avaliação de desempenho do 

Programa. 

 

 
3  KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A estratégia em ação: Balanced Scorecard. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 

1997. 
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Caracterização do indicador-chave 

Denominação e referência  Denominação atribuída ao indicador-chave e respectiva referência 
alfanumérica  

 

Alinhamento estratégico 

OE: [enunciado do objetivo estratégico] 

Dimensão do modelo de avaliação da CAPES: [dimensão]  

Quesito(s) da Ficha de Avaliação da Área 27[referência do 
quesito/item]  

Fórmula Fórmula para cálculo do indicador-chave 

Unidade de medida Unidade de medida resultante 

Necessidade de informações  Necessidade que motivou a seleção do indicador-chave, diretamente 
relacionada aos objetivos de monitoramento e avaliação de 
desempenho do Programa. 

Aplicabilidade Informação sobre o nível organizacional do monitoramento e avaliação 
[Diretoria, Coordenações, NDP e outros níveis organizacionais].  

Coleta dos dados-base 

Responsável Profissional responsável pela coleta dos dados para apuração do 
indicador-chave 

Fontes Sistema de Informações Gerenciais do Programa, Plataforma Lattes, 
Plataforma Sucupira e fontes primárias (especificar). 

Periodicidade Periodicidade com que deve ser realizada a coleta dos dados-base 
para a medição ou evento que sinalize a necessidade de nova coleta 
de dados.  

Procedimento Instruções sobre as atividades que devem ser realizadas para se obter 
os dados-base para o indicador-chave. 

Metodologia de cálculo para apuração do indicador 

Responsável  Profissional que calcula (apura) o indicador-chave. 

Procedimento Instruções sobre como ter acesso aos dados-base coletados 
anteriormente e sobre como efetuar o cálculo do indicador-chave. 

Período de abrangência do 
cálculo 

Refere-se ao período de tempo abrangido na apuração, que neste 
caso deverá ser anual.  

Análise pós-cálculo 

Responsável Equipe que analisa o indicador apurado e fornece sugestões de ações 
gerenciais para tratamento dos eventuais desvios na coleta de dados-
base ou no cálculo do indicador-chave. 

Procedimento Instruções sobre como efetuar a análise do indicador-chave obtido, 
incluindo o significado de faixas de valores dos indicadores-chave em 
relação a metas associadas aos OEs. 

Possíveis causas de desvios  Indicação de possíveis causas de desvios na coleta de dados-base ou 
no cálculo do indicador-chave. 

Possíveis ações gerenciais Sugestões de possíveis ações corretivas para tratamento dos desvios 
na coleta de dados-base ou no cálculo do indicador-chave. 

Disponibilização dos resultados para tomada de decisão 

Divulgação Instrumento utilizado para apresentar aos interessados o valor do 
indicador-chave, sua análise e ações gerenciais. 

Segurança da informação 

Local de armazenamento 
das informações  

Local e armazenamento dos valores apurados para o indicador-chave, 
juntamente com suas análises. 

Nível de acesso Indicação de quem deverá ter acesso aos indicadores-chave apurados 
e suas análises. 

Integridade dos dados Procedimentos adicionais para garantir a integridade dos dados 
coletados, apurados e analisados. 
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Relação entre o planejamento estratégico e autoavaliação 
do Programa 

A relação entre autoavaliação e o planejamento estratégico do Programa no curto, médio e 

longo prazos pode ser melhor entendida e gerenciada ao se adotar o conceito do ‘Ciclo PDCL’ 

(Plan – Planejar; Do – Executar; Check – Monitorar e Avaliar; Learn – Aprender)4, que por sua 

vez fundamenta-se na abordagem de aprendizagem organizacional proposta por Argyris e 

Schon5. Parte-se do pressuposto que o planejamento estratégico e a autoavaliação do 

Programa integram as etapas deste ciclo, visando à melhoria contínua e o crescimento, 

mediante inúmeros ciclos de aprendizagem organizacional.  

O ‘Ciclo PDCL’ tem como estágio inicial o planejamento estratégico do Programa e, na 

sequência, as ações estratégicas planejadas devem ser executadas, gerando, posteriormente, 

a necessidade de monitoramento constante ao longo de toda sua execução e a avaliação dos 

resultados alcançados em relação às metas estratégicas estabelecidas no processo de 

planejamento estratégico.  

A partir da avaliação dos resultados em comparação com o que foi planejado, devem ser 

propostas ações de melhoria (corretivas ou preventivas), com registro das lições aprendidas 

com os desvios e problemas identificados e das boas práticas a serem replicadas em outras 

situações. 

A seguir, descrevem-se de forma sucinta as quatro etapas do ‘Ciclo PDCL’, na perspectiva de 

facilitar a implantação da política de autoavaliação do PósMQI no quadriênio 2021-2024 e nos 

próximos. 

• P = Plan (Planejar): Nesta etapa, deve-se estabelecer de forma participativa os 

objetivos estratégicos, indicadores-chave, metas estratégicas e ações para alcance das 

metas em diferentes horizontes temporais. Antes, porém, torna-se necessário realizar 

um diagnóstico profundo para identificar pontos fortes e fatores inibidores do alcance de 

cada um dos objetivos estratégicos estabelecidos. Ao final, publica-se e divulga-se o 

Plano Estratégico do Programa para o horizonte considerado; 

• D = Do (Executar): Nesta etapa, as ações estratégicas devem ser realizadas conforme 

planejado, provendo-se os recursos necessários e incentivando-se iniciativas de 

cooperação de ensino e pesquisa;  

•  C = Check (Monitorar e avaliar): Após planejar e colocar em prática o que foi planejado, 

deverão ser realizadas reuniões semestrais de análise estratégica (RAE), como descrito 

anteriormente. Previamente à consolidação da Coleta Anual na Plataforma Sucupira, 

será realizada uma reunião anual de avaliação e comunicação de resultados e impactos 

(RAARI) com todo o corpo docente, parceiros institucionais e representantes do corpo 

discente e administrativo e egressos convidados.   

 
4 Fundação Nacional da Qualidade. FNQ. Modelo de Excelência da Gestão: Guia da Gestão para 

Excelência. 21ª Edição, 2016. 
5 ARGYRIS, C.; SCHÖN, D.A. Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Series on Organization 

Development. Boston, MA: Addison-Wesley, 1978. 
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• L = Learn (Aprender): Como mecanismo de aprendizagem organizacional no âmbito do 

Programa, devem ser analisadas durante o processo de monitoramento das ações 

estratégicas as causas de eventuais desvios do que foi planejado para o quadriênio 

2021-2024 e os fatores de sucesso das ações realizadas dentro dos prazos. Ao final de 

cada ano deste quadriênio, o Programa registrará as metas alcançadas e as 

atualizações sobre as ações em curso no período analisado, destacando-se os 

resultados alcançados. 

Utilização dos resultados da autoavaliação para aumentar a 

qualidade de ensino e pesquisa e o desempenho geral 

O monitoramento das ações e a avaliação dos resultados do PósMQI (anualmente e no 

quadriênio), bem como a elaboração dos relatórios da evolução de seu desempenho, deverão 

ser conduzidos com o suporte de ferramenta computacional de gestão, customizada para o 

Programa (p.ex., Power BI® ou outra ferramenta similar). Destacam-se, a seguir, as principais 

funcionalidades desejadas desta ferramenta: 

• Mostrar indicadores-chave e métricas por objetivo estratégico (OE), de forma 

objetiva e clara (formato Dashboard); 

• Embasar o processo de autoavaliação e de decisão; 

• Acompanhar o desempenho do Programa de forma sistemática; 

• Facilitar o monitoramento dos indicadores-chave, sua evolução e alertar para 

eventuais desvios e situações críticas; 

• Obter em tempo real os índices dimensionais de desempenho do Programa (por 

dimensão do modelo de avaliação da CAPES); 

• Obter o índice geral de desempenho do Programa, segundo o modelo de avaliação 

da CAPES. 

A partir dos resultados do monitoramento das ações estratégicas (AEs) e avaliação do alcance 

das metas estratégicas (MEs) e dos OEs, os responsáveis pelas AEs  com desvios em relação 

ao planejado deverão propor medidas corretivas ou preventivas para alcance das MEs dentro 

do prazo previsto (níveis amarelo e vermelho na escala de desempenho).  

Nos casos em que haja conformidade na execução das AEs (nível verde na escala de 

desempenho), os responsáveis deverão registrar os fatores de sucesso e boas práticas a 

serem replicadas nos próximos ciclos de gerenciamento estratégico (planejamento, execução, 

monitoramento e avaliação).  

Oportunidades para a efetiva aprendizagem no processo de 
gerenciamento estratégico do Programa 

Os principais objetivos do gerenciamento estratégico do Programa são aprendizagem, melhoria 

contínua e reconhecimento de excelência em ensino e pesquisa. Em particular, o processo de 

autoavaliação em cinco etapas possibilita uma reflexão sobre o contexto institucional do 

Programa e as políticas adotadas, além da sistematização dos dados que levaram a tomadas 

de decisão para alcance da visão de futuro e cumprimento da missão do Programa. 
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Identificam-se as seguintes oportunidades para a efetiva aprendizagem ao longo de todo o 

processo de gerenciamento estratégico do Programa, integrando-se os itens 1.3 e 1.4 da Ficha 

de Avaliação da Área Engenharias III da CAPES: 

• Entendimento das relações de causa e efeito entre os OEs e respectivos indicadores-

chave que integram as quatro perspectivas do Mapa Estratégico do PósMQI/PUC-Rio; 

• Compartilhamento dos resultados nas reuniões RAE e RAARI e contribuições dos 

responsáveis (cf. Seção 3.1) para o equacionamento dos casos situados nos níveis 

amarelo e vermelho das respectivas escalas de desempenho (aprendizagem de ciclo 

simples no âmbito da execução das AEs); 

• Revisão do Mapa Estratégico do PósMQI/PUC-Rio pela conversão de ações em 

processos contínuos, após conclusão bem-sucedida, ou por mudanças significativas no 

ambiente externo, com impactos na consecução dos OEs (aprendizagem de ciclo duplo 

em ambas as situações mencionadas).  
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CAPÍTULO 4  

Alinhamento Institucional do Plano Estratégico do 
Programa  

O alinhamento institucional do Plano Estratégico do PósMQI/PUC-Rio – 2021-2024 foi 

analisado em relação às Diretrizes constantes dos seguintes documentos: 

• Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da PUC-Rio; 

• Documento da Área Engenharias III da CAPES. 

4.1 Alinhamento ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional da PUC-Rio 

Em relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da PUC-Rio, os OEs e metas 

estratégicas do Programa alinham-se diretamente às Diretrizes referentes aos itens 4.2, 

11.2.1.b e 11.2.1.c daquele Documento, conforme destacado na caixa de texto abaixo. 

 

Alinhamento aos Objetivos da Pós-graduação stricto sensu 

Fortalecer a formação do aluno de pós-graduação para a vida profissional através de:  
(i) Análise do potencial para implantar programas de mestrado e doutorado em novas 

áreas; 
(ii) Análise do potencial para adequar programas de pós-graduação stricto sensu de 

forma a atender profissionais do mercado. 

 
Fortalecer a formação do aluno de pós-graduação para a sociedade globalizada através 
de: 

(i) Incentivo a doutorados sanduíche; 
(ii) Incentivo à produção de teses, dissertações e outras publicações em língua 

estrangeira, quando for prática da área; 
(iii) Incentivo à participação de alunos de pós-graduação nos projetos de integração 

com universidades estrangeiras (pesquisa, seminários, atividades letivas, 
estágios); 

(iv) Implantação de programas bem orquestrados de professores visitantes 
estrangeiros, incluindo a sua participação em disciplinas e seminários. 

 
Fortalecer os procedimentos de avaliação, visando o estabelecimento de uma política 
acadêmica voltada para a qualidade, através de:  

(i) Avaliação semestral das disciplinas de pós-graduação; 
(ii) Implantação de procedimentos sistemáticos de acompanhamento do egresso. 
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Alinhamento às Diretrizes de Pesquisa: produção e divulgação 

Fortalecer o quadro docente, mantendo o grau de excelência e inovação em pesquisa já 
obtido, através de: 
(i) Contínua revisão das regras de credenciamento para atuar na pós-graduação, de 

forma a manter a competitividade dos programas;  
(ii) Desenvolvimento de uma política de contratação de professores que tenham perfil 

de pesquisa e excelência acadêmica; 
(iii) Planejamento em longo prazo da renovação do quadro de professores-

pesquisadores;  
(iv) Estímulo à integração de bolsistas de pós-doutorado às atividades de pesquisa e 

ensino dos programas. 
Fomentar a produção intelectual e técnica dos programas através de: 
(i) Definição de estratégias integradas para a submissão de projetos e captação de 

recursos.  
(ii) Definição ou refinamento de estratégias e metas de publicação para docentes e 

alunos.  
(iii) Dar continuidade à crescente difusão da produção intelectual da Universidade 

através da Editora PUC e de outros canais criados para este fim. 
 

 

 

Alinhamento às Diretrizes de Internacionalização 

As diretrizes neste eixo privilegiam projetos de pesquisa com universidades no exterior, 
enfatizando:  

(i) Pesquisa em parceria com instituições internacionais por parte de professores e 
alunos de pós-graduação da Universidade;  

(ii) Visitas de curta duração a instituições internacionais por parte de professores e 
alunos de pós-graduação da Universidade;  

(iii) A participação em eventos científicos internacionais por parte de professores e 
alunos de pós-graduação da Universidade;  

(iv) A publicação em veículos internacionais de prestígio com coautoria de professores 
e alunos de pós-graduação da Universidade;  

(v) Visitas de curta duração à Universidade por parte de professores e alunos de pós-
graduação de instituições internacionais;  

(vi) Oportunidades para o aluno de doutorado da Universidade realizar parte da sua 
pesquisa em instituições internacionais (bolsas de doutorado sanduíche);  

(vii) Oportunidades para o aluno estrangeiro cursar programas de pós-graduação na 
Universidade;  

(viii)  Elaboração de teses e dissertações em língua estrangeira, especialmente em 
inglês.  
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4.2 Alinhamento às Diretrizes do Documento da Área 
Engenharias III 

Com relação às Diretrizes do Documento da da Área Engenharias III, concluiu-se que os 17 

objetivos estratégicos (OES), os respectivos indicadores-chave (IC) e metas estratégicas 

definidas neste documento alinham-se às seguintes Diretrizes: 

• O Plano Estratégico do PósMQI/PUC-Rio prioriza tanto a inserção (local, regional, 

nacional) quanto a internacionalização;  

• Estabeleceram-se as metas estratégicas para 2022 e 2024 e ações estratégicas para 

alcançá-las, com base na análise situacional estratégica do Programa, avaliando-se os 

cruzamentos chave da Matriz SWOT durante o processo de planejamento estratégico; 

• As metas estratégicas relacionadas aos 17 OEs e respectivos indicadores-chave 

alinham-se às cinco dimensões do modelo de avaliação da CAPES; 

• O sistema de indicadores-chave para avaliação do Plano Estratégico do PósMQI/PUC-

Rio compreende prioritariamente indicadores de resultado e de impacto; 

• O Plano Estratégico do PósMQI/PUC-Rio representa a síntese das escolhas do 

Programa, no que se refere à sua forma de atuação, áreas de concentração, linhas de 

pesquisa e condições de desempenho. Como tal, deverá ser o elemento norteador dos 

projetos e demais ações que serão desenvolvidos pelo Programa durante o período 

2021-2024. 


