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Na reunião de docentes em novembro de 2018 apresentamos as seguintes metas para o 

quadriênio 

Plano Estratégico PPG-EBS para 2017-2020 

(Aprovado em assembleia docente em novembro de 2018) 

1. NA PROPOSTA:  

(a) Atualizar projetos e disciplinas, inclusive explicitando temas antes não bem explicitados, 

como diversidade e inclusão, promoção da saúde, tecnologias sociais, e outros; 

(b) Fortalecer Grupos de Pesquisa e Laboratórios nas 4 Linhas de pesquisa do Programa, 

através de alocação de vagas de pós-doutorados (PNPD e outros), busca de editais, agenda 

de Seminários Temáticos e visibilidade da produção de modo segmentado pelas linhas de 

pesquisa;  

(c) melhorar o site e as redes sociais do PPG-EBS dando maior visibilidade às 4 linhas de 

pesquisa e aos produtos acadêmicos e técnicos, criando uma "estante virtual"  

(d) trabalhar o canal do programa no YouTube com playlists das principais aulas e 

conferências relativas aos conteúdos produzidos no programa.  

2. NA INFRAESTRUTURA: defender junto à direção do IOC a necessidade de uma sala para 50 

alunos, uma segunda sala multiuso, e uma sala para educação em rede.  

3. SOBRE O CORPO DOCENTE: O número 39 está bom. Não se deve abrir credenciamento 

anual. Acompanhar pedidos caso a caso, em fluxo contínuo.  

4. SOBRE O CORPO DISCENTE:  

(a) Ampliar gradativamente o número de alunos para até 160/ano, 60% no doutorado.  

planejar o crescimento do número de matrículas ativas: 2018=113; crescer em 2019 para 150, 

e em 2020 para 160;  

(b) fazer chamada de seleção em inglês e espanhol;  

(c) captar discentes em outros estados e em outros mestrados do RJ com divulgação dirigida;  

(d) ampliar alunos na área de concentração de ensino não formal;  

(e) preparar chamadas especiais em 2019 e 2020, inclusive com turmas fora de sede, com 

Mestrado no Acre e Doutorado na Amazônia;  

(f) buscar alocar alunos de graduação com doutorandos através de bolsas de estágio 

curricular vinculado à PPG-EBS (2/Linha de Pesquisa)  

(g) Buscar manter o número de titulações anuais entre 15 e 30. → média 20 

5. SOBRE OS EGRESSOS: realizar anualmente o encontro de Alumni EBS 
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6. PRODUÇÃO:  

(a) criar Comissão de Autoavaliação (CPG ampliada) 

(b) acompanhar as novas diretrizes de classificação na Área de Ensino 

 

7. INTERNACIONALIZAÇÃO: assegurar um curso internacional por semestre e buscar ampliar 

o número de cotutelas  

8. COOPERAÇÃO:  

(a) ampliar espaço de estágio de extensão (curricular) com a UFRJ e outras IES do RJ;  

(b) formalizar parcerias nacionais e internacionais informais.  

9. INSERÇÃO SOCIAL:  

(a) Criar dois projetos de Extensão da PPG-EBS e aumentar a utilização do Ônibus Ciência na 

estrada;  

(b) Criar atividades “EBS nas Escolas” (Linhas 1 e 2) – jogos, oficinas, palestras; EBS na 

Sociedade (Linhas 3 e 4) - promoção da saúde, expedições;  

(c) aplicação das cotas sociais/raciais para bolsas disponíveis dentre os aprovados.  

 

10. CONSOLIDAR A NOTA 6 E/OU AVANÇAR PARA A NOTA 7.  

Alinhamento com o Plano de Desenvolvimento institucional da Fiocruz e do IOC. 

 

 


