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PLANO DE AÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE PROFESSORES COM PERFIL COMPATÍVEL AO CARGO DE 

PROFESSOR TITULAR 

 

 

AÇÕES DE CURTO PRAZO: 

a. Continuar estimulando os professores doutores a candidatarem-se aos concursos de Livre-

Docência; 

b. Submeter proposta de criação de cargos/claros de professor doutor para atender às futuras 

demandas de novas disciplinas de graduação e de pós-graduação; 

c. Continuar apoiando a saída planejada dos docentes para programa de pós-doutoramento no 

Brasil ou no exterior; 

d. Continuar estimulando a participação em eventos científicos nacionais e internacionais, 

visitas técnicas e cursos de aperfeiçoamento pedagógico oferecidos pela PRG;  

e. Estimular a vinda de pós-doutorandos para a EEFERP; 

f. Continuar incentivando os docentes a concorrerem às bolsas de apoio para aperfeiçoamento 

didático no Brasil ou no exterior; 

g. Estimular a submissão de proposta para obtenção de auxílio financeiro para vinda de 

professor visitante (estrangeiro ou brasileiro) para contribuir em atividades dos cursos de 

graduação, pós-graduação ou programas de aperfeiçoamento docente; 

h. Apoiar e promover a aproximação aos centros de excelência em ensino, pesquisa e extensão; 

i. Apoiar visitas para promover convênios internacionais; 

j. Continuar estimulando os docentes a buscarem recursos externos nas agências de fomento. 

k. Continuar estimulando a participação dos docentes seminários internacionais oferecidos pela 

PRG 

l. Promover anualmente oficinas pedagógicas na Unidade, aproveitar experiências dos 

docentes que participaram de visitas, estágios etc. 

m. Promover seminários avançados para discussão de projetos dos alunos (anual); 

n. Promover suporte à produção científica (workshop para escrita científica; inglês etc.); 

o. Promover assessoria metodológica aos projetos por meio de disciplinas; 
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p. Divulgar regularmente as oportunidades internas e externas, estimulando a concorrência às 

premiações. 

q. Incentivar os docentes a concorrerem a editais que envolvam recursos externos para 

realização de atividades de cultura e extensão. 

r. Estimular a realização de atividade de cultura e extensão para a comunidade externa USP. 

s. Abrir o curso de doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação EFE; 

t. Alcançar indicadores para ascensão da nota do Programa de Pós-Graduação junto a CAPES. 

u. Alcançar indicadores para ascensão da nota do Programa de Pós-Graduação junto a CAPES 

que caracterizem sua Internacionalização 

 

 

 

AÇÕES DE MÉDIO PRAZO: 

a. Continuar estimulando os docentes a submeterem propostas ao CNPq para bolsa de 

produtividade; 

b. Estimular a organização de seminários, fóruns, convidar pesquisadores de excelência para 

intercâmbios (pesquisa/grupos de pesquisa/parcerias etc.), em consonância com as linhas de 

pesquisa do Programa de Pós-Graduação; 

 

AÇÕES DE LONGO PRAZO: 

a. Estimular convênios para emissão de dupla-titulação de Pós-Graduação com Universidades 

estrangeiras. 

b. Oferecimento de disciplinas em inglês. 

c. Constituição de um Conselho Consultivo. 

 

 

 
Aprovado por unanimidade, com a presença de 13 (treze) 
membros, na 98ª sessão ordinária da Congregação, em 
19/04/2021. 
Aprovado CAA em 14/06/2021. 


