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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

EDUCAÇÃO/UNASP 

 
 

I.Identidade Organizacional 

 

A organização do planejamento estratégico do MPE foi orientada pela identidade 
organizacional revelada a partir de sua missão, visão e valores prescritos no Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) do UNASP. 

• Missão: Educar no contexto dos valores bíblicos para um viver pleno e para a 
excelência no serviço a Deus e à humanidade. 

• Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos 
serviços prestados, pelos seus elevados padrões éticos e pela qualidade 
pessoal e profissional de seus egressos. 

Logo, o MPE tem sua missão regimental alinhada à missão institucional de 
contribuir para a educação no contexto dos valores bíblicos para um viver pleno e 
para a excelência no serviço a Deus e à humanidade, por meio da formação de 
profissionais que atuem ou pretendem atuar no ensino, na gestão educacional e na 
pesquisa, tendo em vista os conhecimentos práticos e teóricos na área.  

 
• Valores:  

Valores Culturais e Sociais  

Aceitação, Altruísmo, Diligência, Cooperação, Cortesia, Empatia, Entusiasmo, 
Gratidão, Honestidade, Humanitarismo, Humildade, Igualdade, Interdependência, 
Lealdade, Patriotismo, Participação, Respeito, Sinceridade.  
 
Valores Espirituais  

Amor, Alegria, Confiança em Deus, Consciência de Moralidade, Compaixão, 
Esperança, Fé em Deus, Generosidade, Graça, Integridade, Justiça, Mordomia, Paz, 
Perfeição, Pureza, Reverência, Respeito Próprio, Retidão, Senso de Missão, 
Temperança, Tolerância. 
 
Valores Estéticos  

Beleza, Criatividade, Delicadeza, Diversidade, Elegância, Equilíbrio, Espontaneidade, 
Graciosidade, Harmonia, Inspiração, Ordem, Originalidade, Postura, Ritmo, 
Serenidade, Simetria, Simplicidade, Unidade.  
 
Valores Intelectuais  

Análise, Autodisciplina, Coerência, Curiosidade, Desejo de Progresso, Determinação, 
Diligência, Estruturação de Ideias, Exatidão, Interpretação, Investigação, Ordenação, 
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Pensamento e Expressão Críticos, Pensamento e Expressão Lógicos, Percepção, 
Perfeição, Reflexão, Síntese, Verdade.  
 
Valores Profissionais  

Adaptabilidade, Administração do Tempo, Autoridade, Conservação, Consideração, 
Decisão, Dependência, Economia, Eficiência, Eficácia, Empreendedorismo, 
Estabilidade, Ética, Êxito, Industriosidade, Iniciativa, Intuição, Liderança, Motivação, 
Organização, Otimismo, Persistência, Perspicácia, Planejamento, Pontualidade, 
Praticidade, Racionalidade, Receptividade, Reconhecimento, Responsabilidade, 
Segurança, Sinceridade, Tato. 
 
II.Diagnóstico  do UNASP e do MPE 

 
A partir da visão sobre a identidade organizacional e a missão do MPE, o 

diagnóstico do UNASP e do MPE é realizado para responder sobre o que já existe e 
o que se pretende alcançar, com vistas à gestão do seu desenvolvimento futuro, 
adequação e melhorias da infraestrutura e melhor formação de seus alunos, 
vinculada à produção intelectual considerando as necessidades regionais e 
nacionais.  

Nessa direção, a análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
é realizada, considerando os objetivos propostos pelo UNASP e MPE, os objetivos e 
expectativas dos discentes e os objetivos de aprendizagem. Na análise foram 
identificadas as fontes internas e externas que favorecem ou interferem no 
desenvolvimento do MPE.  
Fontes internas que favorecem o crescimento do MPE:  

• Missão, objetivos e metas de crescimento do UNASP e do MPE; 
• Visão das necessidades regionais e nacionais em relação ao MPE; 
• Construção coletiva do planejamento; 
• Autoavaliação e o uso dos seus resultados; 
• Meta institucional do PDI do UNASP de obter status de universidade;  
• Condição do MPE em pertencer a uma rede de ensino privada confessional 

de abrangência nacional e internacional que prioriza ser referência em 
relevância acadêmica e profissional em vez de priorizar interesses políticos e 
lucrativos, apesar de buscar a sustentabilidade do negócio; 

• Estrutura organizacional do UNASP direcionada ao desenvolvimento do MPE, 
com a seguinte infraestrutura de apoio: recursos tecnológicos; biblioteca; 
recursos humanos; espaço físico docente e discente; espaço físico 
administrativo; setor financeiro; hotelaria e restaurante; laboratório de 
informática; secretaria acadêmica; reprografia e encadernação; setor de 
marketing (núcleo de carreira); (representada na Figura 1). 
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• Agentes de interação interna direcionados ao desenvolvimento do MPE: 
laboratório de aprendizagem; escritório do pesquisador; Editora 
UNASPRESS; cursos de graduação; Núcleo de Integração Fé, Ensino e 
Aprendizagem (NIFE); escola de educação básica; Pró-reitoria de Graduação; 
Comissão Permanente de Avaliação (CPA); Pró-reitoria de Pesquisa e 

Desenvolvimento Institucional do UNASP (PROPEDI); Comitê de Ética em 
Pesquisa do UNASP (CEP); parcerias de ensino, pesquisa e extensão. 
(representado na Figura 1). 
 

 
 

Figura 1 Estrutura Organizacional do Desenvolvimento do MPE 
 

Fontes externas que favorecem o crescimento do MPE ao oferecer as seguintes 
oportunidades: 

• Parcerias com o mercado de trabalho; 
• Bolsas de instituições privadas educacionais para os discentes; 
• Parcerias com pesquisadores externos nacionais ou internacionais; 
• Parcerias com outros programas de mestrado profissional e acadêmico em 

educação; 
• Interação com as diretrizes da área/CAPES; 
• Resultados da avaliação quadrienal/CAPES. 

Fontes internas que interferem no crescimento do MPE em decorrência das seguintes 
fraquezas: 

• A evasão discente causada pela escassez de recursos financeiros e a 
dificuldade de tempo para se dedicar ao programa como resultado do desafio 
de conciliar as tarefas acadêmicas com o exercício profissional;  
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• As características dos ingressos que trazem consigo uma vasta experiência 
profissional, embora limitados na vivência acadêmica, principalmente em 
pesquisa; 

• A inserção recente da Instituição na pós-graduação stricto sensu, o que exige 
um processo de crescimento e consolidação na área diante da competividade. 
 

Fontes externas que interferem e podem ameaçar o crescimento do MPE:  
• Ausência de políticas de bolsa da CAPES para discentes do Mestrado 

Profissional; 
• Escassez de políticas públicas que apoiem a formação contínua de 

professores da educação básica e ensino superior no nível da pós-graduação 
stricto sensu; 

• Escassez de políticas públicas destinadas à valorização do desenvolvimento 
profissional na educação, por exemplo, plano de carreira. 

Finalizada a análise SWOT, prosseguiu-se, então, a partir da missão, visão e 
valores, para a definição dos objetivos estratégicos, indicadores estratégicos, metas, 
formas e periodicidade de acompanhamento, sendo esses os elementos adotados 
como diretrizes para o planejamento estratégico do MPE. (Descritos a seguir e em 
forma de planilha no ANEXO I do presente documento). 

 
III.Diretrizes do Planejamento Estratégico  

 

Para melhor compreensão da metodologia de organização do presente 
planejamento estratégico segue as suas diretrizes na  representação da Figura 2. 
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Figura 2. Diretrizes do Planejamento Estratégico MPE 
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IV. Objetivos estratégicos do MPE: 

 

 

1. Ser referência nacional em confessionalidade e em relevância acadêmica 
profissional na formação de professores em nível de pós-graduação stricto 
sensu; 

2. Ter qualidade atestada de excelência acadêmica e administrativa; 
3. Ter qualidade comprovada por órgãos e entidades externas; 
4. Investir em ações que favoreçam a qualificação do programa;    
5. Avançar de forma contínua e sistemática no impacto do programa na 

sociedade; 
6. Garantir a visibilidade do programa; 
7. Consolidar a sustentabilidade integral do nosso negócio. 

 

V.Indicadores, metas e acompanhamento para cada objetivo estratégico: 

Objetivo estratégico 1. Ser referência nacional em confessionalidade e em 
relevância acadêmica e profissional na formação de professores em nível de pós-
graduação stricto sensu. 

Indicador 1.1. Apoio da Escola NIFE (Núcleo de Integração Fé e Ensino) do UNASP 
na formação dos docentes para a confessionalidade. 

Meta e acompanhamento: 

Número de encontros, oficinas ou atividades equivalentes de formação docente com 
temáticas decorrentes das expectativas, necessidades e demandas anunciadas pelos 
docentes do Programa. 

Indicador 1.2. Resultados obtidos na autoavaliação docente, discente e dos egressos 
sobre a missão, visão e objetivos institucionais e do Programa.  

Meta e acompanhamento: 

Aplicação de questionário aos docentes, discentes e egressos, especialmente os 
itens sobre a prática da confessionalidade no cotidiano acadêmico. 

Indicador 1.3. Realização de projetos de pesquisa no âmbito das Instituições do 
Sistema Educacional Adventista e outras Instituições Confessionais de Ensino 
visando aos princípios filosóficos e metodológicos adotados no âmbito da educação 
integral. 
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Meta e acompanhamento: 

Porcentagem de pesquisas realizadas no contexto da filosofia institucional adotada 
pelo Sistema Educacional Adventista e outras Instituições Confessionais de Ensino. 

Indicador 1.4. Publicações sobre as questões relacionadas à filosofia institucional 
confessional na prática da docência e da gestão educacional. 

Meta e acompanhamento: 

Número de publicações bibliográficas e produtos técnico-tecnológicos (PTT) dos 
docentes, discentes e egressos do MPE com foco em questões relacionadas à 
filosofia institucional do Sistema Educacional Adventista e de outras Instituições 
Confessionais.  

Indicador 1.5. Parcerias de ensino e pesquisa com outras instituições confessionais 
externas.  

Meta e acompanhamento: 

Número de parcerias estabelecidas com outras Instituições Confessionais, 
principalmente no âmbito da pós-graduação.  

Indicador 1.6. Colaborar com a formação de professores em Instituições 
Confessionais com foco nos principais filosóficos e metodológicos adotados.  

Meta e acompanhamento: 

Número de cursos de formação docente ofertados com foco na filosofia de instituições 
confessionais visando à educação integral na educação básica e ensino superior.   

Indicador 1.7. Representatividade de Instituições Confessionais em eventos 
científicos. 

Meta e acompanhamento: 

Número de encontros científicos com representatividade de pesquisadores e 
publicações sobre a filosofia educacional de Instituições Educacionais Confessionais.  

Objetivo estratégico 2. Ter qualidade atestada de excelência acadêmica e 
administrativa. 

Indicador 2.1. Gestão do Programa.  

Metas e acompanhamento: 

Resultado da análise de coerência e clareza na forma de adequada definição da 
missão do Programa no que diz respeito a seus objetivos, e articulação entre 
objetivos, área de concentração, linhas de pesquisa, projetos de pesquisa em 
andamento e estrutura e desenho curricular;  
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Processo de acompanhamento da articulação entre os objetivos, área de 
concentração, linhas de pesquisa, projetos de pesquisa em andamento e estrutura 
curricular.  

Porcentagem das disciplinas, projetos de pesquisa, extensão, inovação e 
interinstitucionais vinculados às linhas de pesquisa;  

Porcentagem das produções bibliográficas e PTT vinculadas aos referidos projetos e 
às dissertações; 

Porcentagem de produções qualificadas por docentes, discentes e egressos em 
artigos Qualis B4 ou superior, livros L5 ou superior, PTT T5 ou superior.  

Indicador 2.2. Gestão da atualização da proposta curricular. 

Metas e acompanhamento: 

Processo contínuo de avaliação tendo em vista a atualização da área de 
concentração, linhas de pesquisa, estrutura curricular, disciplinas, ementas e 
referências bibliográficas das disciplinas ofertadas;  

Porcentagem de expansão das disciplinas optativas para alcançar os avanços 
acadêmicos necessários; 

Acompanhamento da articulação entre os objetivos, área de concentração, linhas de 
pesquisa e projetos de pesquisa em andamento; 

Processo contínuo de avaliação tendo em vista as produções decorrentes dos 
projetos e a atualização da sua situação. 

Indicador 2.3. Gestão coletiva dos processos de autoavaliação e planejamento. 

Metas e acompanhamento: 

Escuta dos docentes, discentes e egressos de modo contínuo e sistemático de forma 
presencial e digital; 

Aplicação do instrumento de avaliação aos docentes, discentes e egressos;  

Representação de docentes, discentes e membros externos do mercado de trabalho 
na área educacional na Comissão Interna de Avaliação; 

Representação discente no colegiado do Programa. 

Indicador 2.4. Investimento nas políticas de apoio aos docentes e discentes para 
participação em eventos científicos da área.  

Metas e acompanhamento: 

Atualização do programa de auxílio à participação em eventos; 
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Porcentagem de docentes e discentes contemplados pelo auxílio.  

Indicador 2.5. Perfil do corpo docente compatível com a proposta do Programa.  

Metas e acompanhamento: 

Titulação dos DP compatível com o Programa;  

Porcentagem de DP com experiência na docência na educação básica e docência e 
orientação no ensino superior; 

Número de DP com titulação na área da Educação;   

Porcentagem de DP com pós-doutorado;  

Número de DP em estudos pós-doutorais. 

Porcentagem dos DP que atuaram em atividades de ensino e orientação de trabalhos, 
projetos de pesquisa, extensão, supervisão de estágios e outras atividades 
equivalentes na graduação.  

Objetivo estratégico 3. Ter qualidade comprovada por órgãos e entidades externas. 

Indicador 3.1. Conceito CAPES – quadrienal. 

Meta e acompanhamento: 

Conceito CAPES do Programa que será divulgado na avaliação quadrienal. 

Indicador 3.2. Inserção dos DP.   

Metas e acompanhamento: 

Porcentagem de DP que participam como membros de conselhos editoriais, 
comissões, comitês científicos, revisores ad hoc de periódicos, membros de redes de 
pesquisa e associações ou entidades de pesquisas; 

Porcentagem de DP que têm parcerias com outros grupos de pesquisa e 
pesquisadores vinculados a outros programas de pós-graduação stricto sensu.  

Número de DP com participação em Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) e Programa de Residência Pedagógica (RP); 

Porcentagem de DP que são membros associados da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED;  

UNASP como sócio institucional da Anped.  

Indicador 3.3. Representatividade dos egressos do Programa no mercado de 
trabalho. 

Metas e acompanhamento:  
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Porcentagem em relação ao destino e atuação dos egressos em instituições de 
ensino na educação básica e no ensino superior; 

Número de egressos com cargos de destaque em instituições educacionais públicas 
ou privadas na área de gestão educacional; 

Porcentagem de relatos de experiências bem-sucedidas com práticas inovadoras de 
egressos na educação básica ou ensino superior. 

 

Objetivo estratégico 4. Investir em ações que favoreçam a qualificação do 
Programa. 

Indicador 4.1. Investir na estrutura com vistas ao alcance dos objetivos do Programa.  

Meta e acompanhamento:  

Valor anual investido em recursos para dar suporte aos docentes e discentes: acervo 
da biblioteca na área; base de dados; equipamentos; mobiliários; espaços multiuso; 
recursos tecnológicos, softwares e outros. 

Indicador 4.2. Investir em planejamento de atualização dos recursos humanos. 

Meta e acompanhamento:  

Valor anual investido em: credenciamento de DP e de docentes colaboradores; 
número de colaboradores que atuam no suporte administrativo ao Programa; 
colaboradores de outros setores que dão suporte às atividades de pesquisa e 
produção intelectual do Programa. 

Indicador 4.3. Investir em maior envolvimento do corpo docente nas prioridades do 
Programa. 

Meta e acompanhamento:  

Valor anual investido na ampliação da carga horária dos DP em relação à dedicação 
ao Programa. 

Indicador 4.4. Investir em políticas de pesquisa. 

Meta e acompanhamento:  

Valor anual investido em políticas de pesquisa de apoio para docentes e discentes 
participarem em: eventos; publicações; intercâmbios; assistentes de pesquisa; 
projetos de pesquisa e extensão; escritório de apoio ao pesquisador (EAP) do 
UNASP. 
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Objetivo estratégico 5. Avançar, de forma contínua e sistemática, no impacto do 
Programa na sociedade. 

Indicador 5.1. Expansão e alcance do impacto do Programa na formação e atuação 
profissional dos egressos.  

Meta e acompanhamento:  

Porcentagem de egressos que: assumiram cargos de destaque na área educacional 
como resultante de sua formação no Mestrado Profissional em Educação; 
conseguiram inserção no mercado de trabalho como resultado da formação no MPE; 
têm publicação qualificada vinculada a sua dissertação; continuaram os estudos em 
Programas de Doutorado; relataram experiência de transferência do conhecimento 
adquirido no MPE para a resolução de problemas no cotidiano profissional. 

Indicador 5.2. Avanço do impacto e caráter inovador da produção intelectual. 

Metas e acompanhamento:  

Número da produção intelectual que apresente: valorização de temas pouco 
estudados e que contribuam para preencher lacunas de conhecimento na área da 
educação; utilização de novas metodologias de ensino e processos de gestão com 
vistas ao desenvolvimento tecnológico; contribuição para a elaboração de políticas 
públicas na área; outras possibilidades da pesquisa de intervenção pedagógica; 

Porcentagem da abrangência local, regional e nacional dessas produções; 

Número de DP com participação em: comitês científicos; comissões editoriais de 
periódicos qualificados ou comissões científicas de eventos de caráter internacional, 
nacional ou regional. 

Indicador 5.3. Expansão do impacto econômico, social e cultural do Programa. 

Metas e acompanhamento:  

Porcentagem das produções intelectuais, e outras atividades como projetos de 
extensão e produtos decorrentes das pesquisas que contribuíram para o 
desenvolvimento ou aprimoramento dos processos educacionais nas instituições e 
sistemas públicos, privados e do terceiro setor, incrementando a eficiência, a eficácia 
e a efetividade com vistas ao desenvolvimento da sociedade; 

Porcentagem das produções intelectuais, e outras atividades como projetos de 
extensão e produtos decorrentes das pesquisas que contribuíram para a transferência 
de conhecimentos sobre Educação visando à resolução de questões sociais e à 
qualificação da experiência da cidadania, assim como contribuição para a formação 
de educadores e pesquisadores da Educação;  
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Número das propostas inovadoras de ensino e da produção de material didático, 
decorrentes das atividades de pesquisa e intervenção social realizadas no Programa 
que contribuíram para a melhoria da educação básica e da educação superior. 

Indicador 5.4. Expansão do impacto econômico, social e cultural das atividades 
colaborativas. 

Metas e acompanhamento:  

Número dos DP como: integrantes das bancas de defesa em Programas de diversas 
Universidades; membros de comitê científico de eventos e periódicos; membros de 
comissões de avaliação de trabalho; pareceristas de manuscritos submetidos para 
publicação em periódicos científicos; entre outras atividades; 

Número de intercâmbios com outros mestrados profissionais nas atividades de ensino 
e pesquisa; 

Manutenção do UNASP e a maioria dos DP como associados institucionais da 
ANPED; 

Porcentagem de participação do Programa em encontros promovidos por diferentes 
fóruns que investem no desenvolvimento da pós-graduação brasileira e outros 
eventos equivalentes; 

Número de DP como visitantes em outros Programas. 

Indicador 5.5. Avanço da internacionalização e inserção local, regional e nacional. 

Metas e acompanhamento: 

Número de: projetos de pesquisa com equipes internacionais; participação de DP em 
projetos de pesquisa no exterior; projetos de pesquisa  com financiamento 
internacional; publicações docentes, discentes e egressos em veículos  de circulação 
internacional; recebimento de discentes  estrangeiros no Programa; participação de 
docentes, discentes e egressos em eventos estrangeiros; participação de DP em 
redes de pesquisa no exterior; DP que atuaram na docência e orientação em 
programas de pós-graduação no exterior; entre outras atividades equivalentes; 

Porcentagem de dissertações que se referiram a temáticas locais, regionais e 
nacionais em relação à atuação do profissional nos trabalhos de conclusão; 

Número de: participação em redes nacionais de pesquisa e de educação básica; 
formação continuada de profissionais da educação; assessorias e consultorias; 
organização de eventos;  

Presença de ações afirmativas na seleção de alunos. 

Objetivo estratégico 6. Garantir a visibilidade do Programa. 
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Indicador 6.1. Página web do programa. 

Meta e acompanhamento:  

Conteúdo informado na página contemplando: desenho do Programa; área de 
concentração; linha de pesquisa; estrutura curricular; grupos de pesquisa;  
dissertações concluídas; políticas de credenciamento docente; regimento; 
deliberações dos editais do processo seletivo do Programa; resultado do processo 
seletivo; repositório institucional. 

Indicador 6.2. Investimento em meios de divulgação. 

Metas e acompanhamento:  

Portfólio de cursos de curta duração ofertados pelo programa a instituições 
educacionais de rede privada e pública de modo gratuito;  

Número das ações de divulgação nas redes sociais do processo seletivo e de modo 
presencial nas instituições educacionais regionais e nacionais; 

Número de campanhas de marketing digital e de relacionamento nas mídias sociais; 

Número de eventos da educação básica e graduação com participação dos DP. 

Indicador 6.3. Realização de encontros científicos. 

Metas e acompanhamento:  

Metas: Número de participantes docentes da educação básica e ensino superior em 
eventos científicos realizados pelo Programa. 

Objetivo estratégico 7. Consolidar a sustentabilidade integral do nosso negócio. 

Indicador 7.1. Captar recursos. 

Meta e acompanhamento:  

Porcentagem de recursos captados junto a órgãos de fomento, instituições públicas 
e de iniciativa privada para subsidiar projetos, pesquisas, eventos do Programa e 
bolsas para os discentes. 

Indicador 7.2. Captação de alunos externos para o Programa. 

Metas e acompanhamento:  

Ampliação contínua do número de candidatos externos inscritos no processo seletivo 
anual;  

Ampliação do número de alunos especiais e porcentagem de sua conversão em 
alunos regulares.  
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Indicador 7.3. Projetos de pesquisa com captação de recursos externos. 

Meta e acompanhamento:  

Número de DP que coordenam projetos de extensão com auxílio financeiro externo. 

Indicador 7.4: Bolsa externa para discentes. 

Meta e acompanhamento:  

Porcentagem de discentes por ano que recebem auxílio financeiro externo para as 
mensalidades. 

VI. Acompanhamento da gestão do Programa 

O acompanhamento da gestão do Programa e o diagnóstico anual do UNASP e 
do MPE consideram a análise dos pontos fortes e pontos a melhorar para definir o 
planejamento futuro a partir de dados decorrentes da autoavaliação do MPE, da 
escuta aos docentes, discentes e egressos, da avaliação sistemática do docente, da 
avaliação sistemática do discente e do relatório de avaliação do quadriênio/CAPES. 
Para a análise dos dados obtidos por essas fontes, a primeira discussão ocorre no 
colegiado do Programa, que encaminha à Comissão Interna de Autoavaliação o 
relatório de propostas para o planejamento futuro. A comissão realiza, então, a sua 
análise e finaliza o diagnóstico, considerando a gestão dos indicadores ao longo do 
quadriênio. Finalmente, o relatório do diagnóstico é encaminhado pela coordenação 
do Programa à Pró-Reitoria de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional do UNASP 
(PROPEDI) para o parecer final e posterior tomada de decisões no intuito de alcançar 
adequadamente os indicadores estratégicos adotados para o desenvolvimento e 
consolidação do MPE. 

Destaques do MPE no quadriênio decorrentes do impacto em relação ao 

acompanhamento do planejamento estratégico: 

• O quadro de DP ampliou-se de 8 para 10 professores;  
• A carga horária de dedicação de 60% dos DP ao Programa ampliou-se de 20 

horas para 30 horas; 
• Os DP tiveram uma melhor representatividade em atividades de pesquisa em 

diversos ambientes acadêmicos externos; 
• 50% dos DP já concluíram o pós-doutorado; 
• 20% dos DP concluíram o pós-doutorado no período do quadriênio; 
• Seis dos oito DP vinculados ao Programa desde o seu início em 2016 

alcançaram estabilidade; 
• Todos os DP estão vinculados a um grupo de pesquisa certificado pelo UNASP 

no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e coordenam projetos de 
pesquisa, extensão, inovação e interinstitucional; 
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• As produções qualificadas dos DP cresceram a cada ano; 
• As políticas já existentes no curso foram ampliadas e atualizadas enquanto 

outras foram organizadas e implementadas; 
• O programa de autoavaliação foi implantado;  
• Foram feitos investimentos na aquisição de ferramentas tecnológicas para as 

aulas remotas em 2020 devido à pandemia, inclusive com a aquisição de 
licenças para o Zoom e o Canvas; 

• Fizeram-se investimentos em softwares que auxiliam no tratamento de dados 
das pesquisas, como SPSS, Excel, WebQDA® (www.webqda.net), IARS® 
www.ia-rs.com. Além disso, software para acompanhamento das orientações, 
como IARS e Padlet para fazer a cronologia das atividades; 

• A maioria dos DP se afiliou à ANPED com apoio financeiro da mantenedora; 
• A Revista Docent Discunt teve seu início como periódico científico do 

Programa em 2020 (https://revistas.unasp.edu.br/rdd). 
• Foi feita uma parceria com a Editora Universitária- UNASPRESS, mantida pelo 

UNASP, para a publicação de livros, coletâneas e desenvolvimento de material 
didático e instrucional decorrente das pesquisas de docentes, discentes e 
egressos; 

• Estabeleceu-se uma parceria do MPE com a revista Internet Latent Corpus 

Journal (http://revistas.ua.pt/index.php/ilcj), vinculada ao Centro de 
Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF – 
Universidade de Aveiro, Portugal); 

• Realizaram-se eventos científicos, com destaque para o Congresso 
Internacional de Investigação e Experiência Educativa 
(https://www.even3.com.br/ciiee2020) com a parceria de duas instituições 
ligadas ao mercado de trabalho educacional, quatro Programas de Mestrado 
Profissional em Educação, um Mestrado Acadêmico em Educação e seis 
Universidades estrangeiras; 

• Realizaram-se de dois Encontro de Egressos do Mestrado Profissional em 
Educação (2019 e 2020); 

• Ampliou-se a participação de DP como associados a entidades de pesquisa.  
• Atualizaram-se as ementas e as referências bibliográficas das disciplinas; 
• Incluíram-se duas novas disciplinas optativas; 
• Ofereceu-se um curso de extensão de inglês para os discentes; 
• Houve apoio Institucional para a participação em eventos e publicações; 
• Adquiriu-se uma nova página Web para o Programa com mais recursos e 

visibilidade; 
• A Biblioteca investiu no repositório institucional para as dissertações com 

melhor qualidade; 
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• Houve crescimento na captação de recursos de financiadores externos para 
auxílio à pesquisa; 

• As publicações qualificadas decorrentes das dissertações e dos projetos de 
pesquisa dos DP aumentaram; 

• Todos os docentes permanentes estão vinculados a um grupo de pesquisa 
certificado pelo UNASP no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e 
coordenam projetos de pesquisa e extensão; 

• O Programa não depende de fontes instáveis para a sua sustentação 
financeira cotidiana; 

• Consolidaram-se a integração, a coerência e a articulação entre a atuação 
docente nos seus respectivos projetos e disciplinas, com vistas ao perfil de um 
programa profissional. 

• Houve avanço nas parcerias nacionais com outros mestrados profissionais, na 
inserção social e na internacionalização, mesmo esse último item não sendo 
prioridade da natureza do Programa; 

 

Pontos a Melhorar 

• Ampliar a captação de recursos externos para a pesquisa; 
• Ampliar parcerias com outros Mestrados Profissionais na área; 
• Intensificar e ampliar a publicação dos DP em periódicos Qualis A1; 
• Fomentar mais parcerias com o setor público de ensino na educação básica; 
• Ampliar gradativamente o envolvimento dos egressos com eventos e 

publicações; 
• Intensificar a produção técnica; 
• Intensificar a produção dos trabalhos de conclusão do curso, que tenham como 

resultado a geração de um produto criativo e inovador para contribuir para o 
desenvolvimento do profissional da educação no contexto local, regional ou 
nacional. 

• Ampliar o acompanhamento dos impactos na sociedade decorrentes das 
atividades de inserção social e cultural, das produções intelectuais e produtos 
do Programa, considerando que as publicações e o impacto dos egressos 
decorrentes da formação no Programa ainda são recentes por ser este o 
primeiro quadriênio do MPE. 
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Anexo I 
Objetivos, Indicadores e Metas do Mestrado Profissional em Educação 

 
Siglas Utilizadas:  
DP= Docentes Permanentes, CIA, Comissão Interna de Avaliação, CMPE= Coordenação do MPE, PROPEDI = Pró-reitoria de pesquisa e desenvolvimento institucional. 
 

Objetivos Estratégicos Indicadores Estratégicos Metas 

Responsável 

 Período 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Ser referência nacional em 
confessionalidade e em 
relevância acadêmica e 
profissional na formação de 
professores em nível de pós-
graduação stricto sensu. 

Indicador 1.1. Apoio da Escola 
NIFE (Núcleo de Integração Fé e 
Ensino) do UNASP na formação 
dos docentes para a 
confessionalidade. 

 

Número de encontros, oficinas ou 
atividades equivalentes de 
formação docente com temáticas 
decorrentes das expectativas, 
necessidades e demandas 
anunciadas pelos docentes do 
Programa. 

NIFE  X X X X X X X X 

Indicador 1.2. Resultados obtidos 
na autoavaliação docente, 
discente e dos egressos sobre a 
missão, visão e objetivos 
institucionais e do Programa. 

Aplicação de questionário aos 
docentes, discentes e egressos, 
especialmente os itens sobre a 
prática da confessionalidade no 
cotidiano acadêmico. 

CIA  X X X X X X X X 

Indicador 1.3. Realização de 
projetos de pesquisa no âmbito 
das Instituições do Sistema 
Educacional Adventista e outras 
Instituições Confessionais de 

Porcentagem de pesquisas 
realizadas no contexto da filosofia 
institucional adotada pelo 
Sistema Educacional Adventista e 
outras Instituições Confessionais 

DP  X X X X X X X X 



 
 
 

 

Ensino visando aos princípios 
filosóficos e metodológicos 
adotados no âmbito da educação 
integral. 

de Ensino. 

Indicador 1.4. Publicações sobre 
as questões relacionadas à 
filosofia institucional confessional 
na prática da docência e da 
gestão educacional. 

Número de publicações 
bibliográficas e produtos técnico-
tecnológicos (PTT) dos docentes, 
discentes e egressos do MPE com 
foco em questões relacionadas à 
filosofia institucional do Sistema 
Educacional Adventista e de 
outras Instituições Confessionais. 

DP  x x x x x x x x 

Indicador 1.5. Parcerias de ensino 
e pesquisa com outras 
instituições confessionais 
externas. 

Número de parcerias 
estabelecidas com outras 
Instituições Confessionais, 
principalmente no âmbito da pós-
graduação. 

DP  - x x x x x x x 

Indicador 1.6. Colaborar com a 
formação de professores em 
Instituições Confessionais com 
foco nos principais filosóficos e 
metodológicos adotados. 

Número de cursos de formação 
docente ofertados com foco na 
filosofia de instituições 
confessionais visando à educação 
integral na educação básica e 
ensino superior. 

DP  x x x x x x x x 

Indicador 1.7. Representatividade 
de Instituições Confessionais em 
eventos científicos. 

Número de encontros científicos 
com representatividade de 
pesquisadores e publicações 
sobre a filosofia educacional de 
Instituições Educacionais 
Confessionais. 

DP  - x x x x x x x 



 
 
 

 

2. Ter qualidade atestada de 
excelência acadêmica e 
administrativa. 

Indicador 2.1. Gestão do 
Programa. 

Resultado da análise de coerência 
e clareza na forma de adequada 
definição da missão do Programa 
no que diz respeito a seus 
objetivos, e articulação entre 
objetivos, área de concentração, 
linhas de pesquisa, projetos de 
pesquisa em andamento e 
estrutura e desenho curricular;  

CIA, DP, 
CMPE 

 x x x x x x x x 

Processo de acompanhamento da 
articulação entre os objetivos, 
área de concentração, linhas de 
pesquisa, projetos de pesquisa 
em andamento e estrutura 
curricular.  

CIA, DP, 
CMPE 

 x x x x x x x x 

Porcentagem das disciplinas, 
projetos de pesquisa, extensão, 
inovação e interinstitucionais 
vinculados às linhas de pesquisa;  
 

CIA, DP, 
CMPE 

 x x x x x x x x 

Porcentagem das produções 
bibliográficas e PTT vinculadas aos 
referidos projetos e às 
dissertações; 

CIA, DP, 
CMPE 

 x x x x x x x x 

Porcentagem de produções 
qualificadas por docentes, 
discentes e egressos em artigos 
Qualis B4 ou superior, livros L5 ou 
superior, PTT T5 ou superior. 

CIA, DP, 
CMPE 

 x x x x x x x x 

Indicador 2.2. Gestão da 
atualização da proposta 

Processo contínuo de avaliação 
tendo em vista a atualização da 

CIA  x x x x x x x x 



 
 
 

 

curricular. área de concentração, linhas de 
pesquisa, estrutura curricular, 
disciplinas, ementas e referências 
bibliográficas das disciplinas 
ofertadas;  

Porcentagem de expansão das 
disciplinas optativas para alcançar 
os avanços acadêmicos 
necessários; 

CIA, DP  x x x x x x x x 

Acompanhamento da articulação 
entre os objetivos, área de 
concentração, linhas de pesquisa 
e projetos de pesquisa em 
andamento; 

CIA, CMPE  x x x x x x x x 

Processo contínuo de avaliação 
tendo em vista as produções 
decorrentes dos projetos e a 
atualização da sua situação. 

CIA, CMPE  x x x x x x x x 

Indicador 2.3. Gestão coletiva dos 
processos de autoavaliação e 
planejamento. 

Escuta dos docentes, discentes e 
egressos de modo contínuo e 
sistemático de forma presencial e 
digital; 

CIA, CMPE  x x x x x x x x 

Aplicação do instrumento de 
avaliação aos docentes, discentes 
e egressos;  

CIA, CMPE  x x x x x x x x 

Representação de docentes, 
discentes e membros externos do 
mercado de trabalho na área 
educacional na Comissão Interna 

CIA, CMPE  x x x x x x x x 



 
 
 

 

de Avaliação; 

Representação discente no 
colegiado do Programa. 

CIA, DP 
CMPE 

 x x x x x x x x 

Indicador 2.4. Investimento nas 
políticas de apoio aos docentes e 
discentes para participação em 
eventos científicos da área. 

Atualização do programa de 
auxílio à participação em eventos; 

PROPEDI  x x x x x x x x 

Porcentagem de docentes e 
discentes contemplados pelo 
auxílio. 

CMPE, 
PROPEDI 

 x x x x x x x x 

Indicador 2.5. Perfil do corpo 
docente compatível com a 
proposta do Programa. 

Titulação dos DP compatível com 
o Programa;  

CMPE, 
PROPEDI 

 x x x x x x x x 

Porcentagem de DP com 
experiência na docência na 
educação básica e docência e 
orientação no ensino superior; 

CMPE, 
PROPEDI 

 x x x x x x x x 

Número de DP com titulação na 
área da Educação;  

CMPE, 
PROPEDI 

 x x x x x x x x 

Porcentagem de DP com pós-
doutorado;  

CMPE, 
PROPEDI 

 x x x x x x x x 

Número de DP em estudos pós-
doutorais. 

CMPE, 
PROPEDI 

 x x x x x x x x 

Porcentagem dos DP que atuaram 
em atividades de ensino e 
orientação de trabalhos, projetos 
de pesquisa, extensão, supervisão 
de estágios e outras atividades 
equivalentes na graduação. 

CMPE, 
PROPEDI 

 x x x x x x x x 



 
 
 

 

3. Ter qualidade comprovada 
por órgãos e entidades 
externas. 

Indicador 3.1. Conceito CAPES – 
quadrienal. 

Conceito CAPES do Programa que 
será divulgado na avaliação 
quadrienal. 

CMPE, DP, 
PROPEDI 

 - - - - x x x x 

Indicador 3.2. Inserção dos DP. Porcentagem de DP que 
participam como membros de 
conselhos editoriais, comissões, 
comitês científicos, revisores ad 
hoc de periódicos, membros de 
redes de pesquisa e associações 
ou entidades de pesquisas; 

CMPE, DP  x x x x x x x x 

Porcentagem de DP que têm 
parcerias com outros grupos de 
pesquisa e pesquisadores 
vinculados a outros programas de 
pós-graduação stricto sensu.  

CMPE, DP  x x x x x x x x 

Número de DP com participação 
em Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) e Programa de Residência 
Pedagógica (RP); 

CMPE, DP, 
PROPEDI 

 x x x x x x x x 

Porcentagem de DP que são 
membros associados da 
Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em 
Educação – ANPED;  

CMPE, DP, 
PROPEDI 

 - - x x x x x x 

UNASP como sócio institucional 
da Anped. 

CMPE, 
PROPEDI 

 - - x x x x x x 

Indicador 3.3. Representatividade 
dos egressos do Programa no 

Porcentagem em relação ao 
destino e atuação dos egressos 

CMPE, DP  - x x x x x x x 



 
 
 

 

mercado de trabalho. em instituições de ensino na 
educação básica e no ensino 
superior; 

Número de egressos com cargos 
de destaque em instituições 
educacionais públicas ou privadas 
na área de gestão educacional; 

CMPE, DP  - x x x x x x x 

Porcentagem de relatos de 
experiências bem-sucedidas com 
práticas inovadoras de egressos 
na educação básica ou ensino 
superior. 

CMPE, DP  - x x x x x x x 

4. Investir em ações que 
favoreçam a qualificação do 
Programa. 

Indicador 4.1. Investir na 
estrutura com vistas ao alcance 
dos objetivos do Programa. 

Valor anual investido em recursos 
para dar suporte aos docentes e 
discentes: acervo da biblioteca na 
área; base de dados; 
equipamentos; mobiliários; 
espaços multiuso; recursos 
tecnológicos, softwares e outros. 

CMPE, 
PROPEDI 

 x x x x x x x x 

Indicador 4.2. Investir em 
planejamento de atualização dos 
recursos humanos. 

Valor anual investido em: 
credenciamento de DP e de 
docentes colaboradores; número 
de colaboradores que atuam no 
suporte administrativo ao 
Programa; colaboradores de 
outros setores que dão suporte às 
atividades de pesquisa e 
produção intelectual do 
Programa. 

CMPE, 
PROPEDI 

 x x x x x x x x 

Indicador 4.3. Investir em maior 
envolvimento do corpo docente 

Valor anual investido na 
ampliação da carga horária dos 

CMPE, 
PROPEDI 

 x x x x x x x x 



 
 
 

 

nas prioridades do Programa. DP em relação à dedicação ao 
Programa. 

Indicador 4.4. Investir em 
políticas de pesquisa. 

Valor anual investido em políticas 
de pesquisa de apoio para 
docentes e discentes participarem 
em: eventos; publicações; 
intercâmbios; assistentes de 
pesquisa; projetos de pesquisa e 
extensão; escritório de apoio ao 
pesquisador (EAP) do UNASP. 

CMPE, 
PROPEDI 

 x x x x x x x x 

5. Avançar, de forma contínua e 
sistemática, no impacto do 
Programa na sociedade. 

Indicador 5.1. Expansão e alcance 
do impacto do Programa na 
formação e atuação profissional 
dos egressos. 

Porcentagem de egressos que: 
assumiram cargos de destaque na 
área educacional como resultante 
de sua formação no Mestrado 
Profissional em Educação; 
conseguiram inserção no mercado 
de trabalho como resultado da 
formação no MPE; têm 
publicação qualificada vinculada a 
sua dissertação; continuaram os 
estudos em Programas de 
Doutorado; relataram experiência 
de transferência do 
conhecimento adquirido no MPE 
para a resolução de problemas no 
cotidiano profissional. 

CIA, DP  - - x x x x x x 

Indicador 5.2. Avanço do impacto 
e caráter inovador da produção 
intelectual. 

Número da produção intelectual 
que apresente: valorização de 
temas pouco estudados e que 
contribuam para preencher 
lacunas de conhecimento na área 
da educação; utilização de novas 
metodologias de ensino e 

DP  x x x x x x x x 



 
 
 

 

processos de gestão com vistas ao 
desenvolvimento tecnológico; 
contribuição para a elaboração de 
políticas públicas na área; outras 
possibilidades da pesquisa de 
intervenção pedagógica; 

Porcentagem da abrangência 
local, regional e nacional dessas 
produções; 

DP  x x x x x x x x 

Número de DP com participação 
em: comitês científicos; 
comissões editoriais de periódicos 
qualificados ou comissões 
científicas de eventos de caráter 
internacional, nacional ou 
regional. 

DP  x x x x x x x x 

Indicador 5.3. Expansão do 
impacto econômico, social e 
cultural do Programa. 

Porcentagem das produções 
intelectuais, e outras atividades 
como projetos de extensão e 
produtos decorrentes das 
pesquisas que contribuíram para 
o desenvolvimento ou 
aprimoramento dos processos 
educacionais nas instituições e 
sistemas públicos, privados e do 
terceiro setor, incrementando a 
eficiência, a eficácia e a 
efetividade com vistas ao 
desenvolvimento da sociedade; 

DP  x x x x x x x x 

Porcentagem das produções 
intelectuais, e outras atividades 
como projetos de extensão e 

DP  x x x x x x x x 



 
 
 

 

produtos decorrentes das 
pesquisas que contribuíram para 
a transferência de conhecimentos 
sobre Educação visando à 
resolução de questões sociais e à 
qualificação da experiência da 
cidadania, assim como 
contribuição para a formação de 
educadores e pesquisadores da 
Educação;  

Número das propostas inovadoras 
de ensino e da produção de 
material didático, decorrentes das 
atividades de pesquisa e 
intervenção social realizadas no 
Programa que contribuíram para 
a melhoria da educação básica e 
da educação superior. 

DP  x x x x x x x x 

Indicador 5.4. Expansão do 
impacto econômico, social e 
cultural das atividades 
colaborativas. 

Número dos DP como: 
integrantes das bancas de defesa 
em Programas de diversas 
Universidades; membros de 
comitê científico de eventos e 
periódicos; membros de 
comissões de avaliação de 
trabalho; pareceristas de 
manuscritos submetidos para 
publicação em periódicos 
científicos; entre outras 
atividades; 

DP  x x x x x x x x 

Número de intercâmbios com 
outros mestrados profissionais 
nas atividades de ensino e 

DP  x x x x x x x x 



 
 
 

 

pesquisa; 

Manutenção do UNASP e a 
maioria dos DP como associados 
institucionais da ANPED; 

CMPE, DP, 
PROPEDI 

 x x x x x x x x 

Porcentagem de participação do 
Programa em encontros 
promovidos por diferentes fóruns 
que investem no 
desenvolvimento da pós-
graduação brasileira e outros 
eventos equivalentes; 

CMPE, DP,  x x x x x x x x 

Número de DP como visitantes 
em outros Programas. 

CMPE, DP, 
PROPEDI 

 x x x x x x x x 

Indicador 5.5. Avanço da 
internacionalização e inserção 
local, regional e nacional. 

Número de: projetos de pesquisa 
com equipes internacionais; 
participação de DP em projetos 
de pesquisa no exterior; projetos 
de pesquisa  com financiamento 
internacional; publicações 
docentes, discentes e egressos 
em veículos  de circulação 
internacional; recebimento de 
discentes  estrangeiros no 
Programa; participação de 
docentes, discentes e egressos 
em eventos estrangeiros; 
participação de DP em redes de 
pesquisa no exterior; DP que 
atuaram na docência e orientação 
em programas de pós-graduação 
no exterior; entre outras 
atividades equivalentes; 

CMPE, DP  x x x x x x x x 



 
 
 

 

Porcentagem de dissertações que 
se referiram a temáticas locais, 
regionais e nacionais em relação à 
atuação do profissional nos 
trabalhos de conclusão; 

CMPE, DP  x x x x x x x x 

Número de: participação em 
redes nacionais de pesquisa e de 
educação básica; formação 
continuada de profissionais da 
educação; assessorias e 
consultorias; organização de 
eventos;  

CMPE, DP  x x x x x x x x 

Presença de ações afirmativas na 
seleção de alunos. 

CMPE, DP, 
PROPEDI 

 x x x x x x x x 

6. Garantir a visibilidade do 
Programa. 

Indicador 6.1. Página web do 
programa. 

Conteúdo informado na página 
contemplando: desenho do 
Programa; área de concentração; 
linha de pesquisa; estrutura 
curricular; grupos de pesquisa; 
dissertações concluídas; políticas 
de credenciamento docente; 
regimento; deliberações dos 
editais do processo seletivo do 
Programa; resultado do processo 
seletivo; repositório institucional. 

CMPE, 
PROPEDI 

 x x x x x x x x 

Indicador 6.2. Investimento em 
meios de divulgação. 

Portfólio de cursos de curta 
duração ofertados pelo programa 
a instituições educacionais de 
rede privada e pública de modo 
gratuito;  

DP, CMPE  x x x x x x x x 



 
 
 

 

Número das ações de divulgação 
nas redes sociais do processo 
seletivo e de modo presencial nas 
instituições educacionais 
regionais e nacionais; 

CMPE, 
PROPEDI, 
Marketing 

 x x x x x x x x 

Número de campanhas de 
marketing digital e de 
relacionamento nas mídias 
sociais; 

Marketing  x x x x x x x x 

Número de eventos da educação 
básica e graduação com 
participação dos DP 

DP  x x x x x x x x 

Indicador 6.3. Realização de 
encontros científicos. 

Número de participantes 
docentes da educação básica e 
ensino superior em eventos 
científicos realizados pelo 
Programa. 

DP, CMPE  x x x x x x x x 

7. Consolidar a sustentabilidade 
integral do nosso negócio. 

Indicador 7.1. Captar recursos. Porcentagem de recursos 
captados junto a órgãos de 
fomento, instituições públicas e 
de iniciativa privada para 
subsidiar projetos, pesquisas, 
eventos do Programa e bolsas 
para os discentes. 

CMPE, 
PROPEDI, 
DP 

 x x x x x x x x 

Indicador 7.2. Captação de alunos 
externos para o Programa. 

Ampliação contínua do número 
de candidatos externos inscritos 
no processo seletivo anual;  

CMPE, 
PROPEDI, 
Marketing 

 x x x x x x x x 

 Ampliação do número de alunos 
especiais e porcentagem de sua 

CMPE, DP  x x x x x x x x 



 
 
 

 

conversão em alunos regulares. 

Indicador 7.3. Projetos de 
pesquisa com captação de 
recursos externos. 

Número de DP que coordenam 
projetos de extensão com auxílio 
financeiro externo. 

DP  x x x x x x x x 

Indicador 7.4: Bolsa externa para 
discentes. 

Porcentagem de discentes por 
ano que recebem auxílio 
financeiro externo para as 
mensalidades. 

CMPE, 
PROPEDI. 

 x x x x x x x x 

 


