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Of. Circular ProPG n° 001/2019 
Ref: Lançamento de área de apoio à gestão dos Programas de Pós-Graduação no site da 
ProPG. 
 
 

São Carlos, 12 de julho de 2019. 
 
 
Aos(às) Coordenadores(as) e Secretários(as) dos Programas de Pós-Graduação da 
Universidade Federal de São Carlos. 
 
 
Prezados(as) senhores(as),  

 
 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG-UFSCar) tem envidado esforços para 

sistematizar a guarda e o compartilhamento de conhecimento sobre atividades operacionais 

relacionadas aos processos desenvolvidos e gerenciados no âmbito da Pós-Graduação stricto 

sensu da Universidade Federal de São Carlos. Esse esforço motiva-se pela necessidade de 

facilitar o acesso a informações e direcionamentos básicos – normas, fluxo de informação, 

competências, relacionamentos intersetoriais, etc. – sobre os processos desempenhados, 

sobretudo, junto aos programas de pós-graduação da UFSCar, visando, com isso, contribuir 

para, no âmbito da Pós-Graduação stricto sensu: 

 Promover a gestão do conhecimento relativo à execução de procedimentos, 

contribuindo para a melhoria da gestão operacional; 

 Contribuir para o treinamento de coordenadores, secretários, estagiários, 

docentes, entre outros, de Programas de Pós-graduação e de servidores da 

própria ProPG; 

 Fomentar a compreensão, discussão e revisão de procedimentos e normas 

atuais, visando seu melhoramento em termos de eficiência e eficácia, quando 

necessário, eliminando atividades e etapas que não agreguem valor ao 

processo. 

Como resultado desses esforços, desenvolvemos uma área em nosso site, na qual 

pretendemos aglutinar informações importantes relacionadas aos principais temas operados 

pelos PPG da UFSCar, visando facilitar o acesso, pelos atores envolvidos com a gestão dos 

PPG, a orientações que possam auxiliá-los na gestão e operacionalização dessas atividades.  

No espaço de apoio aos PPG, disponibilizamos alguns mapas de processos com 

fluxogramas, entretanto salientamos que esses fluxogramas não tem caráter normativo ou 

taxativo. A operacionalização de atividades no nível dos programas depende, muitas vezes, de 

decisões das CPG e, sobretudo, dos Regimentos Internos de cada programa, de modo que não 

é possível definirmos em um fluxograma uma única forma pela qual as atividades devam ser 

geridas e executadas. Os fluxogramas disponibilizados se destinam, tão somente, a 

constituírem um ponto de partida para a busca de orientações gerais, devendo, cada PPG, 

adequá-los à sua realidade no que couber. 
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Inicialmente, disponibilizaremos acesso restrito aos PPGs à área de apoio em nosso site. 

Em seguida, realizaremos reuniões com os PPGs (coordenadores, secretários etc.) para 

conversar a respeito da área de apoio – apresentação, feedbacks etc. O cronograma de 

reuniões será o seguinte:  

 PPGs do CCBS 

o Data: 03/09/2019  

o Local: Sala grande do anexo da Reitoria 

o Horário: 14:30h 

 PPGs do CCET 

o Data: 04/09/2019 

o Local: Sala grande do anexo da Reitoria 

o Horário: 14:30h 

 PPGs do CECH 

o Data: 05/09/2019 

o Local: Sala grande do anexo da Reitoria 

o Horário: 14:30h 

 PPGs de Sorocaba 

o Data: 10/09/2019 

o Local e horário: A definir 

 PPGs de Araras 

o Data: 11/09/2019 

o Local e horário: A definir 

Após a realização das reuniões, receberemos sugestões de conteúdo, de adequação de 

mapas etc., por meio de formulário (cujo link constará na área de apoio) até dia 31/10/2019. 

Após isso, diante das sugestões recebidas, revisaremos a área de apoio, cujo acesso, após a 

revisão, se tornará público.  

 
 

Profa. Dra. Audrey Borghi e Silva 
Pró-Reitora de Pós-Graduação 

Presidente do Conselho de Pós-Graduação 
UFSCar 


