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1. Estrutura organizacional ágil e preparada para resolver desafios futuros

2. Preparar nossos(as) alunos(as) para situações futuras diversas e inesperadas

4. Internacionalização com menor mobilidade

5. Diminuir desigualdades

6. Uso crescente de tecnologia de informação

3. Novas modalidades de ensino e aprendizagem 

7. Maior interação com a sociedade (governo e sociedade civil)

8. Ampliação do acesso

9. Financiamento limitado nos próximos anos



Discutir nas Unidades, Diretores(as) e CPGs, a organização dos programas de PG 
atualmente existentes nas Unidades

Corresponde à realidade atual do conhecimento?

Tem sustentabilidade futura (linhas de pesquisas e quadro docente)?

Existe sombreamento entre Programas, docentes em vários programas?

Tem sido bem avaliado pela Capes?

Arranjos melhores?

Oportunidade – 2020 é final de quadriênio de avaliação e 2021 provavelmente 
não será contabilizado no próximo quadriênio, além de estímulo de fusão pela 
Capes.

Situação atual – várias manifestações de Diretores(as) e fusões pontuais.
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Artigo 62 – As disciplinas que compõem o elenco inicial de cada Programa ou 

área de concentração devem ser propostas pela CCP à respectiva CPG para 

análise e deliberação da CaC do CoPGr.

§ 4º – Poderão ser ministradas disciplinas em inglês ou outros idiomas, 

presenciais ou não, no país ou no exterior, por proposta da CCP e aprovada 

pela CPG.

§ 5º – As propostas de criação de disciplinas não presenciais, devidamente 

acompanhadas de parecer de mérito, deverão atender critérios indicados pela 

CaC.

Acesso universal
Ferramentas de interação com os alunos e plantão de dúvidas
Melhora da aprendizagem em relação ao modelo presencial (Profs. externos)
Clareza no método de avaliação
Maior autonomia para o aluno com aprendizado coletivo
Apropriação crítica do conhecimento
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Criação de sala virtual para auxílio de ferramentas digitais
(Inspiração no PAE e na FFLCH, colaboração do IME)

2 salas (capital e interior) com 2 alunos de Pós-graduação para apoio 
nas ferramentas digitais por 5 meses

Vídeos
Tutoriais
“Plantão” – expectativa de 50 atendimentos diários
Especificidades da pós-graduação

defesas – como fazer a reunião  de deliberação sem a 
participação do aluno ou ouvintes?

defesas – como permitir a participação de ouvintes externos?
como fazer o processo seletivo não presencial?
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Flexibilizar o modelo de PG na USP

Mestrado Acadêmico
(1 ano de bolsa)

Doutorado Direto (4 anos com bolsa)
Bolsas + reserva técnica (700,00/mês)

Qualificação

Mestrado Acadêmico
(30% das bolsas)

1, 2 e 9

Certificado de disciplinas

Mestrado Profissional

Mestrado



Emissão de documentos automático (Ficha do aluno, 
matrícula, etc.)

Requerimentos de alunos

Depósito digital

(FM, FMRP e ESALQ) expansão para CENA, Campus 
de Ribeirão. Enfermagem e FSP

(FMVZ, IAG e FEA)
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Bolsas Capes

10% com empresas (co-orientador)

10% com agentes públicos (co-orientador)

7



Considerando que a pós-graduação e o início de 
carreira coincidem com a maternidade (ou adoção) 
precisamos de políticas protetoras.

Alunas(os): complementação de 2 meses na licença 
maternidade e 1 mês para licença paternidade.

Professoras(es): Prorrogação por 1 ano no credenciamento e 
recredenciamento

5



Considerando a diminuição da mobilidade internacional:

Suporte profissional para 20 pacotes para realização de 
workshops internacionais
(Página da web, salas simultâneas, inscrição, certificados e e-
posters)   
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Curso de Verão em Fevereiro e Inverno em Julho de 2021
Apresentação da PG da USP em evento on-line para graduandos

Suporte ao Processo seletivo on-line 
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Mayana Zatz (IB) – financiamento contínuo e de longo prazo (CEPID)
Eduardo Vasconcellos (FEA) – retorno para a sociedade do investimento em ciência


