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RESUMO 

 
Segundo alguns autores, a Gestão do Conhecimento desenvolveu-se no ambiente das organizações empresariais, 

tendo suas aplicações voltadas inicialmente para a perspectiva do conhecimento organizacional. Atualmente, 

outros contextos tornaram-se objetos de estudo da Gestão do Conhecimento, como por exemplo, o acadêmico, 

cujos estudos estão voltados para a perspectiva do conhecimento científico. Nesse sentido, este trabalho se 

propôs a demonstrar como ocorreu o processo de Gestão do Conhecimento na construção de um modelo 

conceitual de Gestão do Conhecimento Científico no contexto acadêmico, tendo como fim a estruturação de 

uma unidade de ensino na área nuclear. A unidade de ensino em questão refere-se ao Serviço de Ensino 

(SEENS) do Instituto de Radioproteção e Dosimetría (IRD). O SEENS/IRD é responsável pela Pós-Graduação 

Lato Sensu e Stricto Sensu na área de Radioproteção e Dosimetria, gerenciando, respectivamente, os cursos de 

Especialização em Proteção Radiológica e Segurança de Fontes Radioativas e o Mestrado/Doutorado em 

Radioproteção e Dosimetria. Além dos cursos de Pós-Graduação, são oferecidos Cursos Regulares, de curta 

duração, abordando temáticas relacionadas à Radioproteção e a Dosimetria, possibilitando a formação 

continuada na área. Assim, o seu aperfeiçoamento está correlacionado com as dinâmicas das suas próprias 

atividades, cujos resultados estão apresentados, historicamente, na forma de gráficos e tabelas, abordando-se 

aspectos, como por exemplo, as áreas de conhecimento e os corpos docente e discente. O SEENS/IRD, portanto, 

está em contínuo desenvolvimento, exigindo a criação de novos mecanismos para atender às demandas dos 

diversos clientes internos e externos. Conclui-se que a Gestão do Conhecimento Científico aplicada a uma 

unidade de ensino se constitui em uma abordagem fundamental para a construção, organização e retenção do 

conhecimento acadêmico na área nuclear. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Tendo em vista o mercado cada vez mais competitivo em face à globalização e ao avanço 

tecnológico, as instituições tornaram-se cada vez mais dependentes da qualidade dos 

mecanismos que aplicam em seus processos organizacionais, aproveitando ao máximo o seu 

recurso mais valioso: o capital intelectual (ou ativos de conhecimento). A Gestão do 

Conhecimento (GC), cujo principal desafio é gerenciar e melhor utilizar o conhecimento 

residente nas organizações, acaba por habilitá-las a realizarem, com eficácia, os processos 

inerentes ao cumprimento de sua missão direcionada à realização de visão de futuro [1].  

 

Dessa forma, a GC desenvolveu-se no ambiente das organizações empresariais, tendo suas 

aplicações voltadas inicialmente para a perspectiva do conhecimento organizacional. 

Atualmente, outros contextos tornaram-se objetos de estudo da GC, como por exemplo, o 

acadêmico, cujos estudos estão voltados para a perspectiva do conhecimento científico [2]. 

 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objeto apresentar as atividades referentes a uma 

unidade de ensino vinculada à área de Radioproteção e Dosimetria, abordando o panorama 
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atual e os principais desafios, sob a perspectiva da Gestão do Conhecimento Científico 

(GCC), por entendê-la como uma ferramenta fundamental para a construção, organização e 

retenção do capital intelectual na área de ensino, revertendo-se no próprio conhecimento 

acadêmico.  

 

A unidade de ensino em questão trata-se do Serviço de Ensino (SEENS) do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD). Para isso serão apresentados e analisados os aspectos 

qualitativos e quantitativos referentes as suas atividades, vinculadas à Pós-Graduação e à 

formação continuada de profissionais da área nucelar, na forma de Cursos Regulares, 

mostrando a sua expansão e a situação atual. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Serão apresentados agora, de forma resumida, os conceitos de GC e GCC, que servirão de 

base para a coleta de dados, resultados, discussão e conclusão deste trabalho. 

 

 

2.1. Gestão do Conhecimento (GC) 

 

De forma geral, a GC reside na capacidade de relacionar conhecimentos estruturados e não 

estruturados, sendo encontrados principalmente em duas formas [1, 3]:  

a) Explícita – é aquele registrado (em computadores, manuais, normais etc.) e facilmente 

processado, transmitido ou armazenado, podendo ainda ser representado de forma 

visual, em palavras, números e figuras; e 

b) Tácita – é aquele decorrente das ações, experiências, emoções, valores ou ideias dos 

indivíduos, como a sabedoria ou a experiência acumulada (“know-how”), sendo 

compreensíveis e expressos por cada indivíduo dentro das organizações.  

 

É importante citar que a conversão do conhecimento tácito/explícito e vice-versa é de 

extrema importância, pois assim é possível se construir novos conhecimentos. Essa visão é 

conhecida como “ciclo virtuoso do conhecimento” ou “espiral de criação do conhecimento”, 

podendo ocorrer de quatro formas, designadas sob a sigla SEIC (socialização, externalização, 

internalização e combinação) [1, 3]:  

a) Socialização (tácito para tácito) – convertido principalmente por meio do 

compartilhamento do conhecimento e de experiências;  

b) Externalização (tácito para explícito) – também chamado de conhecimento conceitual, 

ocorre por meio de regras ou normas, descrição dos processos (ex.: Gestão da 

Qualidade), memórias organizacionais etc. 

c) Internalização (explícito para tácito) – onde os conhecimentos explícitos são 

assimilados, gerando novos conhecimentos (ex.: documentos, manuais e simulações); 

e  

d) Combinação (de conhecimentos explícitos) – processo de sistematização de conceitos 

em um sistema de conhecimentos, ocorre por meio de bancos de dados e redes para 

troca de informações documentadas, permitindo o conhecimento sistémico (ex.: 

educação formal).  

 

Com relação aos processos de transferência de conhecimentos, estes podem ocorrer por meio 

de [1, 3]: 



a) Transferência Direta –  feita por meio da Socialização, onde são compartilhados 

conhecimentos (tácitos) sem explicitação (aconselhamento ou “coaching” e 

“mentoring”, onde o aprendizado é feito por contato direto entre o especialista e os 

aprendizes - método do mestre-aprendiz e a observação, “atores do conhecimento”, 

etc.); 

b) Transferência Indireta – ocorre por três subprocessos: 

i. Externalização – é a explicitação do conhecimento, fazendo com que o 

conhecimento tácito (coletivo ou individual) torne-se informal (transmissão dos 

conhecimentos, “engenharia do conhecimento”, modelos ou esquemas gráficos); 

ii. Combinação – é o fluxo de informações e compartilhamento de conhecimento, a 

partir do qual se pode pesquisar e analisar as informações e os conhecimentos 

(ex.: Tecnologia da Informação – TI, Internet e Memórias Organizacionais);  e 

iii. Internalização – é a apropriação do conhecimento (que pode ser útil dentro do 

contexto, de forma a serem gerados novos conhecimentos).  

 

Por fim, vale destacar que é função da GC possibilitar que, para tomada de decisões, estejam 

disponibilizados os conhecimentos adequados na ocasião de sua necessidade. Isso é possível 

por meio de atividades que envolvam compartilhar, atualizar, processar e aplicar o 

conhecimento para algum benefício, “de forma a encontrar o conhecimento internamente, 

adquirir conhecimento externamente, reutilizar conhecimento, criar novos conhecimentos e 

compartilhar o conhecimento com a comunidade externa à organização” [1, p. 39]. 

 

 

2.2. Gestão do Conhecimento Científico (GCC) 

 

Uma das posibilidades que se abrem para a GC seria a GCC, a fim de se analisar e identificar, 

por exemplo, dentro do contexto acadêmico, elementos que  tornem a organização do ensino 

eficiente para que as instituições de ensino e pesquisa desenvolvam suas atividades de 

criação, armazenamento, transferência e disseminação do conhecimento [4]. Assim, essas 

instituições são, por meio das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, modelos ideais 

para a aplicação da GCC, visando um incremento na produção e circulação do conhecimento 

[2]. Essa possibilidade é apresentada na Figura 1, na qual é mostrada a forma com que o 

conhecimento é gerado e disseminado [4]. 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 1.  Processo de disseminação do 

conhecimento [4, p.3].  

 

 

Logo, poderia haver uma relação entre a GC e os processos de comunicação científica, de 

forma a se construir um modelo de GCC no contexto acadêmico. Dessa maneira, a GCC, 

tendo por base a comunicação científica, se diferencia de estudos sobre GC, em instituições 

de ensino e pesquisa, pelo fato destes geralmente abordarem o conhecimento científico do 

ponto de vista do conhecimento organizacional (gestão de dados ou da informação), enquanto 

a GCC, no contexto de uma comunidade acadêmica, mesmo que tenham por objetivo a 

criação de novos conhecimentos, acabam por sofrer influencia das comunidades científicas, 

mostrando a necessidade de se compreender os elementos e as relações que influenciam a 

construção do conhecimento [2]. Portanto,  

 
Por fim, entende-se por gestão do conhecimento científico o planejamento e 

controle de ações (políticas, mecanismos, ferramentas, estratégias e outros) que 

governam o fluxo do conhecimento científico em sua vertente tácita e explícita, 

tendo como substratos os processos de comunicação científica com o fim de apoiar 

e maximizar a criação de novos conhecimentos e o ensino. [2, p. 15]. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Será apresentado agora como a GCC se aplica a uma instituição de ensino e pesquisa na área 

nuclear. Inicialmente, será abordada qual a importância da GC para a área nuclear em si, a 

fim de se justificar, por meio da GCC, as informações referentes a uma unidade de ensino. 

Posteriormente, serão detalhadas as atividades do Serviço de Ensino do IRD.  

 

 

3.1. A Gestão do Conhecimento Nuclear (GCN) 

 

Pode-se afirmar que a GC já consiste em uma área estratégica para a área nuclear, conforme 

descrito no documento “Knowledge Management and Its Implementation in Nuclear 

Organizations IAEA Nuclear”, publicado em 2016 pela Agência Internacional de Energia 

Nuclear (AIEA). Nesse documento é mostrado que as atividades de GC da AIEA servem para 

oferecer orientações para a transferência e preservação do conhecimento, na troca de 

informações, no estabelecimento e apoio de redes cooperativas e na capacitação de 



especialistas, com o objetivo secundário de fornecer um feedback e recomendações para o 

desenvolvimento futuro de ferramentas de avaliação, visando um melhor acompanhamento 

das organizações participantes. Isso porque, para a IAEA, a área nuclear, assim como 

acontece em outras áreas altamente técnicas, cuja qualidade é baseada no conhecimento de 

funcionários qualificados, existe a preocupação com o envelhecimento da força de trabalho e 

a diminuição do número de estudantes, o que colocaria em risco a perda de conhecimento e a 

experiência acumuladas em anos, o que levou a IAEA a adotar um programa de GC [5].  

 

Especificamente com relação à educação nuclear (o que remete aqui à GCC), para a IAEA é 

crucial que as instituições de ensino e pesquisa estabeleçam uma política claramente definida 

que incluam em sua missão e visão a GC, e descrevam as estratégias para alcançá-las. Assim, 

são sugeridas ações como o alinhamento da política, estratégia, visão e missão da instituição 

educacional com a política nacional; níveis diferentes de ensino (por exemplo, graduação ou 

pós-graduação); estratégias  a curto, médio e longo prazo; inserção internacional; estratégias 

para atrair e matricular estudantes; estratégias para acompanhar e manter a interação com os 

ex-alunos; política de comunicação; e política de GC [5]. 

 

 

3.2. O IRD  

 

O IRD é uma instituição de pesquisa, desenvolvimento e ensino na área de radioproteção, 

dosimetria e metrologia das radiações ionizantes, cuja estrutura está ligada à Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), por sua vez vinculada ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Informação e Comunicação (MCTIC). Instituído como Centro Regional de 

Ensino e Treinamento, em parceria com a IAEA, o IRD atua em colaboração com 

universidades, agências governamentais e indústrias para promover o uso seguro das 

radiações ionizantes e da tecnologia nuclear no país, cujas atividades de pesquisa, apoio 

técnico e prestação de serviço auxiliam no desenvolvimento de novas tecnologias e soluções 

para o uso seguro das radiações ionizantes para a população e o meio ambiente. O IRD conta 

com cerca de 260 profissionais, que trabalham em pesquisas, desenvolvimento tecnológico e 

inovação, beneficiando e prestando serviços à indústrias, instalações médicas, centros de 

pesquisa e outros segmentos (Figura 2) [6]. 

 

 

 
 

Figura 2.  Página do Centro Regional de Ensino e 

Treinamento do IRD [6].  



3.3. Estrutura e Atividades do SEENS/IRD 

 

O SEENS/IRD, de forma geral, é responsável pelo gerenciamento da Pós-Graduação (Lato 

Sensu e Stricto Sensu), pela oferta de disciplinas optativas de graduação (para o curso de 

Física Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ), pelo programa de bolsas 

institucionais de Iniciação Científica (PIBIC, PIBITI e PROBIC), pelo Programa de bolsas de 

Capacitação Institucional (PCI) e pelas bolsas de Mestrado e Doutorado e Pós-Doutorado 

(conforme detalhado abaixo). Assessora ainda as Comissões de Pós-Graduação e é 

responsável pela Diretoria de Ensino. Atualmente, conta com 09 funcionários, sendo 1 

secretária, 2 bibliotecárias, 3 graduados (em Administração e Matemática) e 3 doutores (em 

Educação, Engenharia Nuclear e Psicologia). A estrutura do ensino conta com 1 biblioteca, 1 

auditório, 1 sala de informática, 1 laboratório de ensino e 3 salas de aula. 

 

Serão apresentados agora dados referentes às principais atividades de ensino relacionadas ao 

SEENS/IRD, que são: os Cursos Regulares, a Pós-Graduação Lato Sensu e a Pós-Graduação 

Stricto Sensu, bem como informações a respeito do quantitativo de bolsas. 

 

 

3.3.1. Cursos Regulares  

 

Oferecidos há mais de 15 anos, os Cursos Regulares (Tabela 1) são cursos de curta duração 

(no máximo 80 horas/aula), e visam a formação inicial, continuada e o aperfeiçoamento dos 

mais diversos profissionais da área nuclear. Atualmente, constam no calendário fixo, devido à 

alta demanda e importância, 2 Cursos Regulares, a saber [6]: 

a) Ações de Resposta a Emergências Radiológicas – O curso prioriza os aspectos 

práticos da resposta a uma emergência radiológica, aplicando uma metodologia que 

combina aulas teóricas e práticas, com emprego de instrumentação nuclear e de 

equipamentos de proteção individual. Exercícios sobre tomada de decisão e exercícios 

de campo simulando situações de emergência auxiliam na fixação do conteúdo 

programático do curso; e 

b) Fundamentos de Radioproteção e Dosimetria – O curso tem caráter de divulgação da 

radioproteção e metrologia das radiações ionizantes. Objetiva disseminar a linguagem 

utilizada nesta área específica, principalmente os processos de emissão e interação da 

radiação ionizante, os efeitos físicos, químicos e biológicos induzidos, as grandezas 

radiológicas, os instrumentos de medição, as normas básicas de radioproteção e 

legislação pertinente, os programas de radioproteção, monitoração individual e 

ambiental, os riscos de acidentes e as medidas de atendimento a situações de 

emergência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Lista dos Cursos Regulares oferecidos de 2003 a 2017 
 

NOME DO CURSO REGULAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ALUNOS 
TOTAL 

Ações de Resposta a Emergência Radiológica 
 

39 
  

14 33 20 60 56 63 79 34 
 

27 
 

425 

Ações de Resposta a Situações de Origem Nuclear e Radiológica 53 14 26 33 
           

126 

Aspectos Metrológicos em Radioterapia 
   

9 
           

9 

Atualização de Dosimetria em Radioterapia 9 
              

9 

Atualização Profissional e Segurança Radiológica 
  

49 
            

49 

Atualizações para Físicos Médicos na Área de Radiodiagnóstico 
      

12 
        

12 

Avaliação das Incertezas em Métodos Analíticos 
      

15 
        

15 

Avaliação de Impacto Radiológico e Gestão Ambiental em Áreas de 
Mineração 

11 8 
             

19 

Avaliação de Impacto Radiológico Ambiental 19 
              

19 

Básico de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico 21 24 
    

9 26 22 33 26 
    

161 

Cáculo de Blindagem em Radioterapia 
      

8 11 13 4 
     

36 

Calibração e Uso de Instrumetos em Proteção Radiológica 20 21 13 
            

54 

Controle de Qualidade em Radiodiagnóstico 35 
              

35 

Dosimetria  para Paciente de Medicina Nuclear Diagnóstica 
  

13 
            

13 

Dosimetria do pacientes de Medicina Nuclear 
   

20 15 CANC CANC 
        

35 

Dosimetria em Radiologia Diagnóstica e Intervensionista. Proposições 
da ICRU e AIEA   

14 CANC CANC 
          

14 

Dosimetria Interna 6 10 
   

1 7 
 

7 17 9 2 
   

59 

Escrita de Artigos Científicos de Alto Impacto: Estrutura e Linguagem 
           

32 
   

32 

Fundamentos de Radioproteção Básica 
  

9 
            

9 

Fundamentos de Radioproteção e Metrologia 
     

36 
 

23 53 36 44 38 45 78 47 400 

Fundamentos de Radioproteção e Noções de Emergência 72 33 41 42 27 36 
         

251 

Metrologia das Radiações Ionizantes Aplicada á Imagem Médica por 
Raio-X 

32 12 
             

44 

Metrologia de Radionuclídeos 
   

8 CANC 
          

8 

Monitoração Ambiental 19 
 

17 
 

14 
 

20 
   

21 
    

91 

Monitoração Individual Interna 
    

3 
          

3 

Noções Básicas de Radioproteção e Monitoração 
      

22 
        

22 

Opções Tecnológicas Mitigação de Impacto Radiológicos Ambientais em 
Industrias  

9 
             

9 

Primeira Escola de Gestão do Conhecimento Nuclear - Brasil 
             

49 
 

49 

Proteção Radiológica e Segurança na Indústria radiativa: Desafio e 
Perspectivas - WORKSHOP             

104 
  

104 

Proteção Radiológica  Ocupacional na Indústria Nuclear 
    

9 
          

9 

Proteção Radiológica do Pacientes de Medicina Nuclear 
     

12 12 
        

24 

Proteção Radiológica e Cálculo de Blindagens em Radioterapia 18 11 20 
            

49 

Proteção Radiológica e Controle de Qualidade em Radiologia Oral 14 10 18 9 5 13 13 12 15 28 
 

10 
   

147 

Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico 
  

31 34 CANC 20 
         

85 

Proteçaõ Radiológica em Radioterapia 
      

CANC 9 9 19 17 13 
   

67 

Proteção Radiológica na Indústria Nuclear 
   

8 
           

8 

Proteção Radiológica Ocupacional na Indústria 
      

21 
        

21 

Radioproteção e Controle  e da Qualidade em Radioterapia 
    

9 
          

9 

Radioproteção e Controle  e da Qualidade em Radioterapia 
      

11 16 
       

27 

Radioproteção em Medicina Nuclear 22 
 

30 32 CANC 21 CANC 18 28 18 12 31 
   

212 

Radioproteção na Indústria  Nuclear 
 

14 
             

14 

Seminário de Segurança Radiológica e Segurança Física: Harmonização 
e Ação               

128 128 

Tomografia Computadorizada: Física de Imagem, Dosimetria e 
Radioproteção 

13 20 46 17 
 

15 
         

111 

TOTAL DE CURSOS OFERECIDOS 15 13 13 10 8 9 12 8 8 8 7 7 2 3 2 
 

 

 

3.3.2. Programa de Pós-Graduação Lato Sensu 

 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Radioproteção Radiológica e Segurança de Fontes 

Radioativas do IRD, de caráter gratuito,  é ministrado em parceria com a AIEA e foi 

idealizado para atender às necessidades de profissionais com formação superior a nível 

equivalente ao grau universitário em física, química, ciências da saúde e da terra ou 

engenharia e tenham sido selecionados para trabalhar no campo da proteção radiológica e 

segurança de fontes de radiação em seus países. Oferecido desde 2011 (Figura 2),  

proporciona as ferramentas básicas necessárias para quem vai se tornar instrutor na respectiva 

área (formar multiplicadores). Dividido em módulos, engloba parte teórica e treinamentos 

práticos, com demonstrações, exercícios de laboratório, estudos de caso, visitas técnicas, 

exercícios de simulação e workshops. Alguns temas teóricos e exercícios utilizam a sala de 

aula virtual do curso [7]. 

 



 
 

Figura 2.  Número de Alunos Formados por Ano 

 

 

3.3.3. Programa de Pós-Graduação Strico Sensu 

 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Radioproteção e Dosimetria, nível Mestrado 

(criado em 2001) e Doutorado (criado em 2012), e único da América Latina na área, oferece 

formação nas seguintes áreas de concentração: Biofísica das Radiações, Física Médica, 

Metrologia e Radioecologia. Trata-se de uma área tipicamente interdisciplinar que inclui, 

desde os fundamentos dos fenômenos que produzem radiação, os métodos químicos de 

análise, a simulação matemática e/ou computacional de processos e fenômenos, o estudo de 

efeitos biológicos de radiação, problemas sócio-ambientais envolvidos e os princípios básicos 

de funcionamento dos instrumentos de detecção. Simultaneamente, os discentes são 

engajados em projetos que desenvolvem o método científico de trabalho, consolidam o 

interesse pela pesquisa científica e tecnológica e, põem à prova as suas habilidades e 

qualificações para atuarem na área científica [8]. O numero de alunos ingressos de mestrado e 

doutorado estão apresentados nas figuras 3 e 4, respectivamente. 

 

 

 
 

Figura 3.  Número de Alunos Ingressos por Ano no 

Mestrado 

 

 



 

 
 

Figura 4.  Número de Alunos Ingressos por Ano no 

Doutorado 

 

 

Além desses programas, o SEENS/IRD coordena o Programa de Bolsas de Iniciação 

Científica (IC – PIBIC/PROBIC), as bolsas do Programa de Capacitação Institucional (PCI), 

as bolsas de Mestrado e Doutorado e as bolsas de Pós-Doutorado. O número de bolsistas, e as 

respectivas porcentagens com relação ao total, encontra-se na Figura 5. 

 

 
 

Figura 5.  Número de Bolsistas e Porcentagem de 

Bolsas por Modalidade 

 

 

4. CONCLUSÃO 
 

O objetivo principal deste trabalho foi a identificação e a análise das atividades referentes ao 

SEENS/IRD, a fim de que se proporcionasse uma visão estratégica para a GCC a ser adotada 

nos processos de análise dos dados, transformando as informações em subsídios para o 

desenvolvimento de conhecimentos e competências. Para isso, a adoção do modelo 

conceitual de GCC, tanto para os conhecimentos tácitos quanto os explícitos, auxiliaram na  

identificação e organização das informações, a fim de que se possibilitasse  o 



compartilhamento e a criação de novos conhecimentos à respeito das dinâmicas do 

SEENS/IRD. 

 

Assim, o melhoramento da GCC do SEENS/IRD está correlacionado com as dinâmicas das 

suas próprias atividades, cujos resultados foram apresentados, historicamente, na forma de 

gráficos e tabelas, abordando-se aspectos, como por exemplo, as áreas de conhecimento e os 

corpos docente e discente. O SEENS/IRD, portanto, está em contínuo desenvolvimento, 

exigindo a criação de novos mecanismos para atender às demandas dos diversos clientes 

internos e externos.  

 

Conclui-se que a GCC aplicada a uma unidade de ensino se constitui em uma abordagem 

fundamental para a construção, organização e divulgação do conhecimento acadêmico na 

área nuclear, auxiliando à GCN (conforme recomendado pela IAEA). Entende-se assim que o 

maior ganho da GCC é o de poder ofertar as informações da área de ensino, o que está em 

sintonia com a política de órgãos de fomento que requerem banco de dados atualizados. 

 

Como perspectiva, no geral, espera-se aumentar o número de inscritos, principalmente nos 

cursos de Pós-Graduação, e principalmente a oferta dos cursos a outras regiões do país, com a 

possibilidade do ensino a distância, e de outros países, fortalecendo assim o perfil de Centro 

Regional do IRD. Além disso, pretende-se, por exemplo: adotar um Programa de Qualidade 

do ensino; reativar os cursos online do IRD; e constantemente gerenciar as atividades de 

ensino do IRD, que compreendam a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), 

Lato-Sensu (Especialização), Cursos Regulares de Curta Duração e Ensino a Distância. Dessa 

forma, será possível manter o aprendizado contínuo da área nuclear do IRD, utilizando a 

GCC como ferramenta estratégica para a instituição, buscando-se levantar alguns desafios, 

quase que permanentes, a serem enfrentados. 
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