
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PPGEP – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

 Comissão Coordenadora de Programa │Departamento de Engenharia de Produção 

Av. Prof. Luciano Gualberto, nº 1380 – 05508-010 – Cidade Universitária  

 São Paulo – SP – tel. 55 11 5525-5868 – fax 55 11 3091-5399 

www.ppgep.poli.usp.br 

 

 

1 

 

PROJETO ACADÊMICO 

(planejamento estratégico)  

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 EM 

 ENGENHARA DE PRODUÇÃO 

ESCOLA POLITÉCNICA DA USP 

2019 – 2022 

 

 

 

 

 

 (definido em 3/9/2019, com revisões em 27/5 e 27/10/2020) 

 

 



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PPGEP – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

 Comissão Coordenadora de Programa │Departamento de Engenharia de Produção 

Av. Prof. Luciano Gualberto, nº 1380 – 05508-010 – Cidade Universitária  

 São Paulo – SP – tel. 55 11 5525-5868 – fax 55 11 3091-5399 

www.ppgep.poli.usp.br 

 

 

2 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade 

de São Paulo (PPGEP) teve início em 1968 com o Mestrado, seguido pelo 

Doutorado em 1972. O primeiro título de mestrado foi obtido em 1973 e seu 

primeiro doutor formou-se em 1980.1  Sendo um dos pioneiros no país, o 

PPGEP-EPUSP tem sido um dos principais responsáveis pela criação de 

competências em pesquisa e pós-graduação em Engenharia de Produção no 

Brasil. 

 

1.1. Avaliação em Ciclos Anteriores 

 

O PPGEP, desde seu início, realizou planejamento, ainda que de forma não 

muito estruturada. Uma vez que tanto a Escola Politécnica quanto o 

Departamento de Engenharia de Produção realizam planejamentos 

sistemáticos, inclusive por exigência formal da Universidade, o PPGEP 

necessariamente alinha seu planejamento ao das instâncias com as quais se 

relaciona diretamente. 

  

É forçoso dizer que a redução da nota na avaliação Capes teve efeito positivo 

ao induzir planejamento mais sistemático com vistas a reverter tal situação. 

Nos anos 2.000, o planejamento foi realizado pela Coordenação 

Coordenadora do Programa (CCP), que é composta por representantes 

eleito(as) entre seus docentes credenciados, representação discente e 

Secretaria. A CCP sintetizava pontos fortes e fracos e traçava ações para 

melhorar o desempenho. Tais sínteses eram discutidas em reuniões gerais do 

PPGEP, em reuniões do Departamento, em menor instância, em reuniões da 

Comissão de Pós-Graduação da Escola. 

                                                           
1 A história do Departamento de Engenharia de Produção e dos cursos de pós-graduação (hoje, PPGEP) 
está ricamente detalhada e ilustrada no livro comemorativo bilíngue (português / inglês) dos 50 anos do 
Departamento, organizado pelo Prof. Afonso Fleury, “Produzindo o Futuro: 50 anos de Engenharia de 
Produção na Universidade de São Paulo”, Editora EPUSP, São Paulo, 2008, 168p. 
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Em 2019 o PPGEP decidiu por planejamentos mais estruturados, com datas e 

periodicidades predefinidas, e método mais participativo, conforme 

sequência. 

 

1.2. Método e Desdobramentos 

 

O planejamento se inicia na CCP, que realiza reuniões mensais articuladas 

temporalmente com as reuniões da CPG da Escola. A CCP acumula 

percepções de docentes e discentes, integra informações exteriores 

(Departamento, Escola, outros Programas, egressos etc.) e analisa indicadores. 

Isso forma uma pré-autoavaliação, que é a base da estruturação do 

planejamento geral do PPGEP. 

 

Foi organizada uma reunião geral do PPGEP, realizada dia 3 de setembro de 

20192, nas dependências do laboratório Pateo – Fábrica do Futuro no Inova 

USP. Na sua preparação, a CCP definiu agenda e dinâmica participativa. 

Foram convocados todos os docentes, permanentes e colaboradores, 

Secretaria e representação discente.  

 

A reunião teve a seguinte estrutura: 

1) Abertura. Condições gerais do PPGEP e sua relação com o ambiente 

externo (coordenador do PPGEP). 

2) Palestra e discussão com o vice-diretor da Escola, prof. Reinaldo 

Giudice, integrante de programa nota 7 (Engenharia Química) e 

coordenador do CA Engenharias II, integrante do CTC – Capes. 

Discutimos o planejamento geral da Escola para a pós-graduação, sua 

relação com as diretrizes da Capes, e aproveitamos para discutir como 

o PPGEQ se organiza, como planeja, como se auto avalia. 

3)  Síntese das discussões. Encaminhamento para trabalho em grupo a 

partir de questões predefinidas. 

                                                           
2 Aproveitando o recesso tradicional da semana da Pátria realizado pela USP. 
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4) Trabalho em pequenos grupos utilizando a técnica SWOT (pontos 

fortes, fracos, ameaças e oportunidades). Cada grupo elaborou um 

relatório sintético, formalizado em postits afixados na parede. 

5) Em plenária, agrupamentos de postits feitos por semelhança temática. 

6) Discussão geral: pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. 

7) Sugestão de indicadores e metas. 

8) Síntese e encaminhamentos. 

 

Foi definido que o PPGEP continuaria a fazer reuniões semestrais 

sistematicamente. A reunião geral foi desdobrada em reuniões posteriores da 

CCP, que, mais executivamente, estruturou rede de indicadores e metas. A 

CCP criou um conjunto de comunicados aos docentes e alunos, bem como 

um painel de gestão à vista em ponto central do Departamento. Nesse 

momento, o novo regulamento do PPGEP estava em processo final de 

discussão junto à Câmara de Normas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

 

Em 27 de maio de 2020, já sob efeito da pandemia e do afastamento 

(atividades à distância), o PPGEP realizou uma reunião geral à distância. O 

foco foi a pandemia, seus efeitos, e a readequação do planejamento devido à 

nova realidade. Nessa reunião também foram validados o conjunto de 

indicadores e os fatores críticos de sucesso, já pensados para o novo 

ambiente de crise.  

 

Nova reunião geral de planejamento foi realizada (à distância) em 27 de 

outubro de 2020. Discutiu-se a trajetória e a situação de alguns indicadores 

críticos - basicamente, produção em estratos superiores da classificação de 

revistas conforme a base Scopus, produção discente e seu acompanhamento, 

projetos de pesquisa de prazos e alcances superiores a 2 anos. Também foi 

discutida preliminarmente o formato de avaliação multidimensional, prevista 

pela Capes para o quadriênio 2021-2024. 
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2. MISSÃO (por que existimos?) 

 

Desenvolver e disseminar conhecimentos científicos e tecnológicos inerentes 

à Engenharia de Produção e formar pessoal de excelência para atuação como 

pesquisadores, dirigentes de programas de pesquisa e de instituições em 

geral, órgãos do Estado e em empresas, contribuindo positivamente para o 

desenvolvimento econômico e social. 

 

3. VISÃO (o que queremos ser?) 

 

Ser centro de excelência para o desenvolvimento e disseminação de 

conhecimentos científicos e tecnológicos inerentes à Engenharia de Produção, 

considerando os problemas nacionais, e com inserção global por meio de 

parcerias com instituições e pesquisadores estrangeiros relevantes. 

 

4. VALORES 
 

A exemplo do Departamento, o PPGEP entende que deve adotar na íntegra 

os valores definidos para a EPUSP, conforme definido no seu Plano 

Acadêmico e listados a seguir. Dadas as particularidades do PPGEP, alguns 

valores serão adicionados.  

• Integridade: com integridade preservamos a confiança mútua, a 

credibilidade e possibilitamos o trabalho em equipe e a colaboração;  

• Racionalidade: acreditamos na lógica, na análise, na matemática, na 

modelagem, nos conceitos precisos, no contraditório, no diálogo;  

• Respeito: respeitamos o outro e a realidade, seja da natureza, seja da 

realidade social, e não hesitamos em re-avaliar, como ‘re-specere’do 

Latim, em olhar de novo. A percepção do outro deve ser re-avaliada;  

• Postura criativa: a engenharia trata do que não existia, do que poderá ser, e 

os conceitos devem ser apreendidos na sua abrangência máxima para não 

estreitar a visão do possível;  
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• Postura educativa: devemos levar em consideração o desenvolvimento do(a) 

aluno(a) em todas as atitudes;  

• Rigor acadêmico: treinamos a habilidade de rastrear os passos do raciocínio 

até os princípios básicos; 

• Responsabilidade social: desenvolvemos alta tecnologia que causa impactos 

sociais e ambientais, cabendo a cada um atuar com responsabilidade social; 

A esses valores, o PPGEP acrescenta: 

• Multidisciplinaridade, visão ampla e sistêmica da Engenharia de Produção, 

sem foco restrito 

 

5. ESTRATÉGIA DO PPGEP  

 

A estratégia do PPGEP, que seguiu o modelo da Escola e do Departamento, 

foi delineada em itens. Tais itens foram definidos na reunião geral de 

planejamento de 3/9/2019 e desdobramentos na CCP e readequação nas 

reuniões gerais posteriores. 

 

1. Busca de excelência na formação discente 

2. Busca de excelência na pesquisa  

3. Ampliação de pesquisas de impacto e aperfeiçoamento de sua difusão  

4. Melhoria e diversificação das atividades de internacionalização  

5. Avaliação e atualização permanentes das atividades de ensino  

6. Melhoria da nota na avaliação Capes 2017- 2020 

 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

O objetivo geral do Programa é melhorar constantemente seu desempenho e 

a qualidade de suas atividades, de forma que, em consequência, possa 

também melhorar o conceito obtido na avaliação Capes no quadriênio 

anterior, quando obteve nível 4 com tendência ascendente (o que alguns 

chamam de 4,5). O PPGEP entende que essa melhoria é fruto do 

aprimoramento da qualidade da atividade de pesquisa e ensino. As ações 
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adotadas, pelos indicadores que acompanhamos, estão contribuindo para 

melhoria, e deverão ser continuadas. Tais ações envolvem critérios mais 

rigorosos para participação no Programa (credenciamento), 

acompanhamento permanente dos discentes, políticas de estímulo ao 

desenvolvimento de projetos, à publicação qualificada e à internacionalização. 

Não se pretende reduzir o número de docentes que atuam no Programa ou 

o número médio de discentes formados por ano, mas aprimorar o corpo de 

pesquisadores visando a melhorar a qualidade da formação dos(as) alunos(as) 

através de pesquisa de alto nível e sua publicação em veículos adequados. 

 

 

7. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO, INDICADORES E METAS 
 

A análise SWOT levou aos seguintes pontos: 

 

7.1. Pontos Fortes  

 

PontoForte1. PROGRAMA TRADICIONAL E DOS MAIS ANTIGOS DE 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Sendo um dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

mais antigos do país, é de se destacar a importância histórica do PPGEP ao 

longo das últimas cinco décadas, em termos de geração de recursos 

humanos com excelente formação acadêmica e da indução para crescimento 

dessa área no país. O Programa evoluiu bastante ao longo do tempo, 

principalmente nos últimos anos, quando direcionou esforços para a melhoria 

da qualidade de seu perfil acadêmico.  

 

PontoForte2. MULTIDISCIPLINARIDADE / VISÃO PLURAL  

O PPGEP sempre orientou suas atividades dentro de uma visão plural, que 

considera diferentes áreas de conhecimento associadas à Engenharia de 

Produção. Isso possibilita que o Programa atue de maneira abrangente, 

criando uma interface ampla com outras áreas de conhecimento dentro da 
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Engenharia e do conhecimento em geral (matemática, economia, sociologia 

etc.). 

Vários docentes do Programa atuam em projetos interdisciplinares ou que 

envolvem diferentes programas de pós-graduação no país e no exterior, 

(alguns desses projetos envolvem universidades estrangeiras renomadas). A 

interação com outras instituições - no exterior e no país - gera sinergia e 

possibilita a atuação em novas áreas de conhecimento. 

 

PontoForte3. QUALIDADE DO CORPO DOCENTE 

O Programa conta com um corpo docente de formação diversificada, que 

abriga engenheiros de diversas habilitações, médicos, economistas e 

pesquisadores com formação em ciências básicas (matemática, estatística), 

que se mantém ativos em diversas redes formais e informais de pesquisa no 

Brasil e no exterior. Isso facilita a integração de pesquisas do Programa com 

diversas áreas da engenharia e das ciências em geral, amplia a diversificação 

de temas de pesquisa. Alguns docentes participam de projetos internacionais, 

vários atuam como revisores em periódicos internacionais classificados nos 

estratos superiores, bem como membros no corpo editorial de periódicos 

internacionais. Diversos professores atuaram recentemente em órgãos 

governamentais.   

 

PontoForte4. QUALIDADE DA FORMAÇÃO  

O PPGEP formou muitos pesquisadores e profissionais em geral com atuação 

destacada no Brasil e no exterior. Inúmeras universidades no Brasil e também 

no exterior contam como docentes formados pelo Programa, assim como 

inúmeras empresas. Na última década aumentou o número de alunos e 

egressos envolvidos com a criação e/ou alavancagem de startups. Isso indica 

que o Programa oferece uma formação de pesquisadores séria e bem 

consolidada, historicamente em todos os períodos, inclusive nos últimos anos 

(egressos que venceram concursos em universidades estaduais e federais, por 

exemplo).   
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PontForte5. INFRAESTRUTURA E SEDE DO NÚCLEO DE 

EMPREENDEDORISMO DA USP (NEU) 

O Programa dispõe de excelente infraestrutura para seus discentes e 

docentes, com salas de aula, laboratórios, salas de alunos e salas de pesquisa 

bem equipados em termos de acomodação física e também no que tange à 

disponibilidade de recursos computacionais. Esse aparato é condizente com a 

natureza da atividade de pesquisa do PPGEP. Além disso, conta-se com a 

possibilidade de acesso a um grande acervo bibliográfico através do sistema 

de bibliotecas integradas da USP – SIBI e, caso necessário, aos diversos 

laboratórios da Escola Politécnica e da USP.  O acesso de discentes é 

facilitado, pois vários docentes atuam em laboratórios multiusuários da USP. 

 

PontoForte6.  ATUAÇÃO EM NOVAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

A natural renovação do corpo docente do Programa, bem como a atuação 

internacional de docentes com maior tempo de casa, tem possibilitado que 

sejam abertas novas frentes de atuação no PPGEP. Áreas proeminentes como 

organização e gestão da inovação estratégica (ou radical), sustentabilidade, 

logística humanitária e gestão de incertezas têm sido estimuladas, de forma a 

encontrar um equilíbrio entre o tradicional e o moderno. Além disso, dois 

novos temas têm começado a se consolidar dentro do Programa: economia 

da energia e transformação digital / manufatura 4.0, bem como o ferramental 

de data analytics / inteligência artificial, que simultaneamente é nova área de 

conhecimento e instrumento para áreas estabelecidas. 

 

PontoForte7. PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E DOCENTES DO EXTERIOR 

Uma boa característica do Programa é a participação de docentes e alunos 

do exterior. Ainda que este seja um ponto de melhoria, os últimos anos 

mostraram participação de docentes estrangeiros em várias disciplinas, e 

também ingresso de alunos estrangeiros. Isso tem possibilitado estender as 

redes de pesquisa e conhecimento do PPGEP.  
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PontoForte8. ALUNOS ENVOLVIDOS EM EMPRESAS E NA CRIAÇÃO DE 

STARTUPS 

Uma série de startups tem sido criadas por discentes, com apoio dos 

laboratórios do PPGEP (e da Poli e da USP em geral), o que dá boa dinâmica 

no curso, na pesquisa e nas atividades em geral.  

 

  

7.2. Pontos Fracos / Pontos de Melhoria 

 

PontoMelhoria 1. IMPACTO DA PRODUÇÃO INTELECTUAL 

Os indicadores de produção intelectual estão abaixo do potencial do 

Programa. Há docentes com excepcional nível de publicação e liderança em 

seus temas, mas há outros ainda em crescimento.  

 

PontoMelhoria2. VISIBILIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO 

O Programa tem boa visibilidade e reconhecimento no Brasil, mas não é 

reconhecido internacionalmente como um centro de referência na área de 

Engenharia de Produção, exceto em algumas áreas. A melhoria desse cenário 

se dá através do fortalecimento de relações com grupos de pesquisa e 

instituições relevantes no Brasil e sobretudo no exterior. Indicadores do SciVal 

mostram evolução positiva, e o desafio é acelerar a trajetória.  

 

PontoMelhoria3. ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS ESTRANGEIROS 

NO PPGEP  

Historicamente, O PPGEP tem relativamente poucos alunos estrangeiros. A 

atração de alunos estrangeiros só mais recentemente passou a ser 

preocupação do Programa. Alguns procedimentos inibiam tal atração, como 

poucas disciplinas em inglês e processo seletivo presencial em São Paulo (o 

que também inibe a atração de alunos de outras regiões). Para estimular o 

ingresso no Programa de alunos estrangeiros ou de outros estados do país é 

importante aperfeiçoar o processo seletivo e aprimorar políticas de 

divulgação institucional.  
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PontoMelhoria4. MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE APOIO À GESTÃO  

Os processos administrativos tomam mais tempo do que deveriam, em parte 

pelo atual portal do Programa apresentar problemas e ser de dificílima 

manutenção.  

 

 

7.3. Oportunidades 

 

Oportunidade1.  Apresentação de novas propostas de projetos de pesquisa 

com parceiros internacionais. 

 

Oportunidade2.  Participação dos docentes do Programa nos corpos 

editoriais de revistas internacionais, em comitês científicos de congressos e de 

sociedades e redes científicas internacionais. 

 

Oportunidade3.  Busca de formas inovadoras de ensino, com foco em novas 

tecnologias, investimento no desenvolvimento de novas abordagens de 

ensino de engenharia e na produção de material audiovisual para 

complementar as aulas. A pandemia possibilitou aprendizado de como 

interagir com membros externos em bancas, aulas e projetos, e há 

oportunidade de aproveitar o aprendizado para maior dinâmica e inserção do 

PPGEP, sem perda de seu caráter presencial. 

 

Oportunidade4. Pesquisa conjunta com outras unidades da USP, do país e do 

exterior, dada pela participação em laboratórios multiunidades (como no caso 

IEA e do InovaUSP), de projetos de pesquisa multi-institucionais, e da 

participação em entidades, conselhos editoriais e editoriais de revistas 

acadêmicas. 

 

 

7.4. Ameaças 
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Ameaça1. Aposentadoria iminente de boa parte dos docentes do programa 

pois, dada a crise financeira da Universidade, anos anteriores à da pandemia, 

concursos de ingresso estão muito restritos, e vários docentes não foram 

substituídos. 

 

Ameaça2. Alto custo de vida em São Paulo, o que dificulta a atração de 

alunos de outros pontos do país. 

 

Ameaça3. Restrições de financiamento podem levar a distanciamento dos 

centros mais avançados do mundo (temática e metodologicamente). 

 

7.5. INDICADORES E METAS 

 

Procuramos definir metas quantitativas como forma de avaliar em que 

medida os avanços perseguidos estão sendo alcançados. Exceto quando 

explicitamente declarado, as metas são pensadas em períodos quadrienais, 

com revisão anual. Utilizaremos métricas da plataforma Scopus / SciVal, pois 

permitem boas comparações, particularmente o FWCI.  

 

As metas, seus indicadores, periodicidade de avaliação e fonte estão descritas 

abaixo.  

 

Meta1. Obter Nota 5 na próxima avaliação, com orientação para alcançar 

Nota 6 na avaliação de 2024. Ou equivalente, a depender dos critérios de 

avaliação a serem aplicados. 

 

Meta2. Metas de produção acadêmica qualificada: aumentar a qualidade e a 

quantidade de publicações dos docentes, discentes e egressos do PPGEP-

POLI-USP que se desdobram em vários indicadores conforme detalhado a 

seguir:  

Meta 2.1. Aumentar de 1,3 (em 2019) para 1,5 textos classificados como A1 e 

A2 por docente permanente por ano em 2020-2021. Calculado pelo 
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Programa. Meta atingida em 2020: textos em 2020 (38 textos / 15 docentes 

permanentes). 

Meta 2.2. Aumentar a porcentagem de publicação com discentes e egressos 

no quadriênio (2022) para 70% Calculado pelo Programa. O PPGEP alcançou 

59% em 2019 e 60,5% em 2020. 

Meta2.3. Aumentar de 1,07 para 1,21 o indicador FWCI agregado do 

Programa. Calculado pelo Programa diretamente na plataforma SciVal. Meta 

atingida em 2020: 1,4. 

Meta 2.4. Aumentar de 5.2 para 6.0 as citações por publicação dos docentes, 

indicador do SciVal. Calculado pelo Programa diretamente na plataforma 

SciVal. Meta atingida em 2020: 7,2 citações por docente permanente, 6,6 no 

total. 

 

META3. Metas para internacionalização 

Meta3.1. Ingresso de pelo menos 2 alunos estrangeiros por ano (média do 

quadrimestre). Indicador calculado anualmente pelo Programa. Meta atingida 

em 2020: 4 ingressantes estrangeiros. 

Meta 3.2. Atingir 20% de textos publicados com pesquisadores estrangeiros, 

indicador “collaboration” do SciVal. Calculado pelo Programa diretamente 

na plataforma SciVal. Meta atingida em 2020: 20,4%.  

Meta 3.3. Participação de pesquisadores estrangeiros em bancas de 

conclusão do PPGEP. Calculado anualmente pelo Programa. 2020 foi ano 

atípico. Tivemos 2 docentes estrangeiros em bancas:  Benoit Chachuat 

(Imperial College, Londres), banca de Vicitória Morgado Mutran, e Jamie 

Patrick Eggers (NYU, EUA), banca de Vinícius Chagas Brasil 

Meta 3.4. Atingir 8 disciplinas em inglês oferecidas por ano. Calculado pelo 

Programa. Atingimos 3 em 2020. 

Meta 3.5. Atingir 25% de dissertações / teses em inglês (2019: 18%). Calculado 

pelo Programa 18% em 2019, 28% em 2020. 

Meta 3.6. Adequar o processo seletivo para facilitar a atração de estrangeiros 

(meta qualitativa).  
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Meta4. Melhorar a atração de alunos - aumento do número de candidatos 

para selecionar os melhores.  Atingir 150 participantes do processo seletivo 

em 2024. Calculado pelo Programa. Considerando apenas os inscritos 

homologados: 77 em 2019, 246 em 2020 (provavelmente, fruto da mudança 

do sistema de seleção). 

 

Meta5. Melhorar apoio administrativo  

Meta5.1. Lançar novo portal (site), igualmente bilíngue (em português e inglês, 

com possibilidade de ser também em espanhol), com rotinas administrativas 

atualizadas e funcionalidades para o público externo, docentes e discentes.  

Meta5.2. Apoio para elaboração e prestação de contas de projetos.  

 

8.  AÇÕES PARA ATINGIR AS METAS 

 

Abaixo, macro ações, agrupadas em subconjuntos semelhantes. 

 

Ação I, Metas 1 e 2. Ajustar continuamente as normas de credenciamento de 

docentes do PPGEP, de forma a selecionar docentes com pesquisa 

permanente e efetiva, refletida em publicações frequentes (regulares) de alto 

nível. Em fevereiro de 2020 foi aprovado pela Pró-Reitoria o novo 

regulamento do PPGEP, que redefine as normas de credenciamento docente 

e exigências para defesa de discentes, entre outros pontos). Responsável: 

Comissão Coordenadora do Programa (CCP). 

As novas regras de credenciamento exigem publicação qualificada 

permanente, e também publicação qualificada permanente com discentes e 

egressos, refletindo-se nos indicadores de meta de produção acadêmica 

qualificada.  Foi aumentada a exigência de publicação qualificada para 

credenciamento e recredenciamento docente, conforme extrato do 

regulamento de 2020 abaixo (o credenciamento vale por 3 anos, conforme 

regra da USP):  

 

“X.6.1.2 Requisitos para Credenciamento Pleno de Orientadores de Doutorado: 
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a) ter ministrado pelo menos 2 (duas) vezes disciplina de pós-graduação no PPGEP-EPUSP; 

b) ter concluído a orientação de pelo menos 2 (dois) estudantes de Mestrado ou um estudante 

de Doutorado no PPGEP-EPUSP; 

c) ter produção científica correspondente a 2 (dois) trabalhos publicados (ou aprovados para 

publicação) em periódicos indexados classificados no percentil maior ou igual a 62,5% na base 

Scopus ou na base Web of Science - base de dados Journal Citation Reports (JCR), percentil 

relativo à melhor classificação do periódico, dos quais pelo menos 1(um) em coautoria com 

estudantes ou egresso(a)s do PPGEP-EPUSP.” 

Portanto, continuamos com a exigência de ministração de disciplina (o que impede o 

credenciamento de pessoa que não tenha relação com o Programa, ainda que possa ter 

elevada publicação, explicitamos que é preciso ter publicação qualificada com discentes para 

continuação no corpo docente do PPGEP.  

X.7 Recredenciamento de Orientadores 

X.7.1 Para o recredenciamento pleno, seja para orientações de Mestrado ou Doutorado, o 

docente deverá cumprir com os mesmos requisitos mínimos de credenciamento especificados 

no item X.6 e ainda será levado em consideração o seguinte requisito, considerando o último 

período de credenciamento: 

a) ter pelo menos uma produção científica em coautoria com estudantes ou egresso(a)s do 

PPGEP-EPUSP em periódicos indexados classificados no percentil maior ou igual a 75% na base 

Scopus ou na base Web of Science - base de dados Journal Citation Reports (JCR), percentil 

relativo à melhor classificação do periódico.” 

 

 

 

Ação II, Metas 1, 2 e 4.  

Ao longo dos anos, foram tomadas providências para aumentar as 

publicações qualificadas, para reduzir o número de docentes que não 

possuem perfil de publicações adequado aos objetivos do Programa, e 

também para a melhoria da qualidade dos discentes. O PPGEP considera que 

essas medidas ainda não foram suficientes, e tomou medidas adicionais, 

incorporadas e simbolizadas pelo novo regulamento em vigor a partir de 

fevereiro de 2020. 
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O regulamento aumenta a exigência de publicação para discentes em 

colaboração com docentes. Para elaboração de teses por artigos, diminui de 

5 para 3 o número de textos, mas exige que pelo menos um deles seja 

publicado ou aceito em periódicos indexados classificados no percentil maior 

ou igual a 75 % na base Scopus ou na base WoS-JCR, percentil relativo à 

melhor classificação do periódico. Para inscrever-se à realização do exame de 

qualificação, o(a) doutorando(a) deve ter submetido pelo menos 1 (um) texto 

em periódico indexado às bases Scopus ou WoS-JCR. Este trabalho deve ser 

em coautoria com o orientador, no tema desenvolvido na tese, e submetido 

durante o período de vínculo do estudante com o curso corrente. Para o 

depósito da tese é necessário aceite ou submissão de pelo menos 1 artigo, 

enquadrado na linha de pesquisa do projeto do(a) estudante, em coautoria 

com o orientador, em periódico classificado em percentil maior ou igual a 

75% na base Scopus ou WoS-JCR, percentil relativo à melhor classificação do 

periódico. As exigências para mestrado são proporcionalmente menos rígidas 

(respectivamente, percentil de 50%; submissão a congresso; percentil de 

50%). 

Para o próximo quadriênio pretende-se:  

 - Aumentar a participação de docentes com publicações em periódicos com 

alto fator de impacto, ou qualificados nos estratos A1 e A2, visando aumentar 

o impacto da atividade de pesquisa do PPGEP (aumento do número de 

citações).  

 - Melhorar a distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os 

docentes do programa, com aumento no número de docentes que 

coordenam ou participam de projetos mais complexos, com financiamento. 

 

Ação III, Metas 3 e 4.  

- Adequar o processo seletivo para facilitar o recrutamento de alunos 

estrangeiros. Além de divulgação em inglês e espanhol por meio de redes de 

contatos – pesquisadores, ex-alunos, passamos a realizar processo seletivo 

pela internet, e foi retirada do regulamento do PPGEP a exigência de exame 

de proficiência em português, uma vez que a literatura é basicamente em 
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inglês, o número de disciplinas em inglês cresce, as submissões são em inglês, 

e as dissertações / teses podem ser apresentadas em inglês. Adicionalmente, 

a possibilidade de ingresso via testes GMAT e GRE. Responsabilidade: CCP. 

- Estabelecer possibilidade de ingresso em doutorado direto, o que facilita a 

obtenção de bolsas em projetos, e dá maior segurança financeira para 

discentes, particularmente estrangeiros. Estabelecido no novo regulamento 

(2020). Responsabilidade: CCP. 

- Buscar a possibilidade de duplo diploma com parceiros mais consolidados. 

Ainda não implementado. Responsabilidade: CCP, com apoio da CPG. 

  

Ação IV, Metas 1, 2, 3 e 4.  

- Apoio para revisão profissional de textos em inglês. Provida com verbas de 

projetos, PROAP, Departamento. 

 

Ação V, Meta 2. 

Fomentar a cultura de pesquisa e publicação. Além das ações I e II: 

- Atividades internas de divulgação e discussão do processo de produção de 

textos de qualidade (“seminários A1”, seminários das linhas de pesquisa) 

- Impulsionar a discussão de metodologias emergentes de pesquisa, 

principalmente de pesquisa qualitativa, que passa por momento de 

efervescência – fuzzy sets qualitative comparative analysis (fsQCA), análise 

estruturada de eventos, entre outros. 

 

Ação VI, Metas 1 e 2. 

Melhorar a qualidade da formação discente e a avaliação dessa qualidade via 

atividades intermediárias entre ingresso e exames de qualificação e defesa 

final. Foi introduzida a obrigatoriedade de submissões para a inscrição no 

exame de qualificação (conforme ação II), e introduzido o exame de 

desempenho para os discentes que não efetuarem a inscrição na qualificação 

dentro de prazo razoável, disposto no regulamento. 

 

Ação VII, Meta 4.  
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Elaborar processo seletivo conforme a pluralidade temática do Programa. 

Responsabilidade da CCP. Concluído. 

 

Ação VIII, Meta 5. 

- Desenvolvimento de novo portal. O PPGEP trabalhou, em anos anteriores, 

juntamente com outros Programas da Escola, no desenvolvimento de um 

sistema de gestão para automatizar boa parte dos processos administrativos. 

Houve problemas nesse encaminhamento, e em 2019 começamos a 

desenvolver novo portal a partir de doação da Fundação Carlos Alberto 

Vanzolini. Assim, processos como agendamento de bancas, credenciamento, 

criação e credenciamento de novas disciplinas e monitoramento 

individualizado dos alunos de pós-graduação estão sendo desenvolvidos. 

Espera-se com a implantação completa do sistema que o acompanhamento 

dos alunos e procedimentos administrativos em geral sejam mais 

automatizados, o que vem a facilitar as atividades que hoje são realizadas de 

forma artesanal. 

- Apoio administrativo para elaboração de projetos e prestação de contas. 

Devido à pandemia, houve redução de recursos livres para tanto em 2020. O 

apoio vem da estrutura de suporte à pesquisa do Departamento, proveniente 

de recursos extraorçamentários, rubrica prejudicada em 2020. Isso não afetou 

os projetos maiores, como Temático, Cepid e projetos com empresas.  

 

 

 


