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retomada plena de atividades de pesquisa presenciais 

retomada de atividades de ensino presenciais na pós-
graduação 

definição de estratégias para o ensino e pesquisa 
híbridos (presencial/remoto):  

1. PROMOVER Andifes 
2. credenciamento de docentes de outras instituições e 

outros países nos PPGs 

Desafios internos



acompanhamento de questões referentes à saúde 
mental e qualidade de vida de docentes e discentes no 
pós-pandemia 

criação de um modelo de produção de conhecimento 
mais colaborativo e orgânico 

aumento da intersecção da pesquisa e pós-graduação 
com os demais setores da sociedade

Desafios internos



expansão do acesso à pós-graduação, com fomento 
adequado à PPGs foras dos grandes centros 

aumento da atratividade de pós-graduação a estudantes, 
com bolsas e condições de pesquisa adequadas

Desafios internos



manutenção de canais de interlocução da comunidade 
com o Estado (Andifes, COPROPI, sociedades científicas) 

formulação do novo Plano Nacional de Pós-Graduação 

recomposição dos orçamentos da CAPES e do CNPq, 
sistematicamente reduzidos nos últimos anos 

aumento da atratividade de pós-graduação a estudantes, 
com bolsas e condições de pesquisa adequadas 

retomada de ações de internacionalização

Desafios externos



CAPES  

manutenção de políticas e ações que garantam a avaliação 
continuada e a excelência da pós-graduação 

continuidade do sistema de avaliação dos PPGs 

definição dos critérios para o próximo ciclo quadrienal (2022-2025) 

continuidade de programas estratégicos: 
1. Programa Nacional de Pós-doutorado - PNPD
2. Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior - PDSE
3. Programa CAPES-PrInt 

manutenção da autonomia da agência

Desafios externos



CNPq  

Recuperação da sua missão institucional no fomento à 
pesquisa 

Recomposição do orçamento 

Redefinição das áreas prioritárias para a ciência e 
tecnologia brasileiras, reforçando a importância das 
ciências humanas e sociais

Desafios externos
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