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1. PROGRAMA 

1.1 Articulação, aderência e atualização das áreas de concentração, linhas de 

pesquisa, projetos em andamento e estrutura curricular, bem como a 

infraestrutura disponível, em relação aos objetivos, missão e modalidade do 

Programa. (Incluir na descrição os objetivos e a missão do programa) 

 

1.1.1. Apresentação Geral 

O Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

tem como objetivo a formação de profissionais altamente qualificados para atuarem em 

institutos de pesquisa, no magistério superior, empresas, órgãos do governo e organizações não 

governamentais. Considerando a temática do programa e sua área de concentração, procura-se 

apresentar aos discentes uma visão integrada da Ecologia, fortemente embasada em aspectos 

históricos e evolutivos, tanto em termos conceituais quanto, principalmente, metodológicos, 

bem como suas implicações para a conservação da biodiversidade. Os egressos devem atender 

as necessidades do desenvolvimento em diferentes escalas (regional e nacional) e ter uma 

formação sólida não só em termos de conhecimentos específicos em Ecologia e Evolução, mas 

em um sentido amplo para potencializar sua atuação em diversos setores. Especificamente, o 

objetivo principal do Programa consiste em oferecer uma sólida formação teórica/conceitual e 

metodológica em diferentes áreas da Ecologia e Evolução. Além disso, entende-se que a forte 

formação metodológica potencializa as oportunidades de emprego em diferentes áreas do setor 

produtivo.  

O PPG em Ecologia e Evolução da UFG possui, atualmente, uma única área de concentração 

(“Ecologia e Evolução”) com quatro linhas de pesquisa: (1) Biodiversidade e Biologia da 

Conservação, (2) Ecologia Molecular e Evolução, (3) Limnologia e (4) Macroecologia. A maior 

parte dos docentes atua (desenvolvendo projetos e orientando) em mais de uma dessas linhas. 

Essa estrutura atual do programa foi estabelecida em 2010-2011, após a chegada de vários 

docentes no contexto do projeto REUNI da UFG (ver histórico). Embora as linhas de pesquisa se 

apresentem como áreas amplas e gerais, de certo modo “clássicas” dentro da Ecologia, a 

atuação dos docentes nessas linhas possui um forte componente evolutivo, tanto em termos 

teóricos quanto metodológicos, se alinhando assim à proposta geral do programa. Além disso, 

essas linhas não são independentes, havendo sobreposição e sinergia em diversos casos (por 

exemplo, a conservação da biodiversidade permeia todas elas, embora haja uma linha para 

trabalhos mais específicos em biologia da conservação). Atualmente, essas linhas desenvolvem 

63 projetos, muitos dos quais com financiamento de diversas agências de fomento (em especial 

do CNPq e FAPEG) e 8 recebem recursos do exterior. Trinta e oito disciplinas, revisadas e 

discutidas pelo PPG no meio do quadriênio (início de 2019), apoiam os trabalhos de pesquisa e 

a formação geral dos discentes nessas linhas de pesquisa (ver item 1.1.2).   
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1.1.2. Estrutura Curricular 

a) Disciplinas 

Para alcançar seus objetivos, a primeira estratégia do PPG em Ecologia & Evolução consiste na 

oferta de dois conjuntos de disciplinas (muitas delas oferecidas anualmente). O primeiro 

conjunto é composto por disciplinas conceituais e busca oferecer aos discentes as principais 

questões em Ciência e em Ecologia e Evolução, considerando tanto uma perspectiva histórica 

como os avanços mais recentes da área. O segundo conjunto de disciplinas apresenta um forte 

cunho metodológico e quantitativo e busca oferecer aos discentes as principais ferramentas 

analíticas para abordar os temas apresentados no primeiro conjunto de disciplinas (ver 

“Proposta Curricular”). Todas as disciplinas (conceituais ou metodológicas) enfatizam a 

importância da produção do conhecimento científico, desde as fases iniciais (e.g., elaboração de 

projetos, delineamento amostral e experimental) até as fases finais (e.g., redação científica, 

submissão de artigos e sistema de revisão pelos pares).  

A maior parte das disciplinas do PPG é ofertada de forma condensada, em 1 ou 2 semanas. As 

disciplinas oferecidas de forma mais estendida (2 meses) geralmente são ofertadas no 1º 

bimestre de cada semestre. As disciplinas condensadas conferem 2 créditos para os discentes 

(32 horas), enquanto as disciplinas não condensadas podem conferir entre 3 e 4 créditos. As 

disciplinas ofertadas ao longo do semestre são aquelas que requerem maior tempo para leitura 

e desenvolvimento dos trabalhos previstos nas mesmas (e.g. “Elaboração e Delineamento de 

Projetos”, “Princípios Filosóficos em Ecologia e Evolução” e “Métodos Estatísticas em Ecologia e 

Evolução”). As disciplinas condensadas, de acordo com a experiência do PPG, apresentam, pelo 

menos, três vantagens: (i) o uso da abordagem de imersão no ensino, (ii) a possibilidade de 

oferta de disciplinas por docentes de outras instituições (inclusive estrangeiros) e (iii) a 

possibilidade de que alunos de outros PPGs, de todo o Brasil, venham cursar essas disciplinas 

(ver item 3.2 sobre a importância desse aspecto). 

Os discentes do PPG em Ecologia e Evolução, em comum acordo com orientadores, elegem as 

disciplinas que cursarão e não há disciplinas obrigatórias. No entanto, é usual (e estimulado pelo 

PPG) que os discentes ingressantes optem por cursar as seguintes disciplinas no primeiro 

semestre: “Elaboração e Delineamento de Projetos”, “Princípios Filosóficos em Ecologia e 

Evolução” e “Métodos Estatísticas em Ecologia e Evolução”. A experiência nos últimos anos 

indica que as três disciplinas ajudam sobremaneira os discentes a elaborarem seus projetos de 

dissertação e tese. As três disciplinas enfatizam temas centrais para formação científica do corpo 

discente. Por exemplo, a ideia básica da necessidade de uma pergunta clara a ser abordada num 

projeto é destacada, sob diferentes ângulos, nas três disciplinas. O mesmo pode ser dito para 

outros temas e conceitos importantes (amostragem, reprodutibilidade, inferência, seleção de 

modelos, casualidade). A definição de um projeto bem delineado, já no final do primeiro 

semestre dos discentes ingressantes, é o resultado de curto prazo almejado com essas 

disciplinas. 

“Redação Científica”, “Divulgação Científica”, “Dinâmica da Produção e da Avaliação Científica 

(DPAC)” e “Boas Práticas em Pesquisa” são outras disciplinas importantes para a formação 

científica geral dos discentes. Por exemplo, os objetivos centrais da disciplina de DPAC consistem 

em simular o processo de revisão pelos pares e demonstrar para os discentes que, como futuros 

cientistas profissionais, eles devem contribuir (altruisticamente) com esse processo. Após aulas 

gerais sobre a estrutura básica de um manuscrito científico, escolha de revistas, cienciometria e 

revisão pelos pares, os discentes devem escrever um manuscrito sobre um tema de livre 
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escolha. Posteriormente, esses manuscritos são enviados aos professores da disciplina que 

assumem o papel de editores. Os professores distribuem os manuscritos entre os discentes para 

que esses façam a revisão dos manuscritos dos seus pares. Os pareceres (dos discentes e 

professores) são encaminhados para os discentes/autores. Esses devem corrigir o manuscrito 

seguindo (ou não) as sugestões dos discentes/revisores e escrever uma carta resposta. O 

trabalho dos discentes é avaliado considerando a qualidade dos pareceres e das cartas 

respostas.  

Além das disciplinas voltadas para a formação acadêmica geral dos discentes, o PPG em Ecologia 

e Evolução, oferece um conjunto de disciplinas que, para fins organizacionais, classificamos 

como metodológicas/técnicas e temáticas. As disciplinas metodológicas abrangem muitas das 

técnicas estatísticas que são frequentemente empregadas em estudos ecológicos, tais como, 

“Análises Multidimensionais”, “Análise Espacial”, “Métodos Filogenéticos Comparativos”, 

“Introdução à Inferência Bayesiana”, “Modelos Lineares e Extensões” e “Meta-análise Aplicada 

à Ecologia”. O recurso computacional básico para o uso dessas técnicas é discutido nas 

disciplinas “Lógica de Programação e Algoritmos” e “Uso do software R em Ecologia”. Muitas 

dessas disciplinas abordam a questão da dependência entre as amostras em estudos 

observacionais, uma característica geral de dados ecológicos obtidos ao longo do espaço (e.g., 

“Análise Espacial em Macroecologia”) e do tempo (e.g., “Métodos Filogenéticos Comparativos”). 

Técnicas quantitativas especialmente voltadas para Ecologia e Evolução são abordadas, por 

exemplo, nas disciplinas “Modelos de Nicho Ecológico e Distribuição de Espécies”, “Análise 

Filogeográfica”, “Sistemática Filogenética”, “Diversidade Funcional", “Análise de Viabilidade 

Populacional”, “Priorização Espacial para Conservação” e “Uso de Sistemas de Informação 

Geográfica em Ecologia”. Assim, existe um efeito “sinérgico” entre as disciplinas. Nesse 

contexto, a oferta de disciplinas de forma integrada pode ser destacada, como as disciplinas de 

“Lógica de Programação e Algoritmos" e "Uso do R em Ecologia". Desde 2015, as duas disciplinas 

são oferecidas de maneira integrada. Inicialmente os estudantes cursam a disciplina de Lógica, 

na qual estudam os fundamentos da programação de computadores digitais em linguagem C++. 

Nessa disciplina os estudantes desenvolvem algoritmos em grau crescente de complexidade. A 

partir do domínio de técnicas fundamentais de programação, tais como laços, testes 

condicionais, variáveis, vetores e matrizes, gradativamente os estudantes são introduzidos ao 

processamento de dados e cálculo de índices comumente usados em análises ecológicas. A 

disciplina de Uso de R começa exatamente onde a disciplina Lógica de Programação termina. 

Com foco muito mais aplicado à pesquisa científica, os alunos desenvolvem programas para 

análises tradicionais em ecologia e evolução. Além disso, considerando que a disciplina é 

baseada no ambiente R, os estudantes ficam familiarizados com os pacotes mais utilizados em 

análises ecológicas. Por fim, como trabalho final da disciplina, os estudantes elaboram as rotinas 

computacionais dos seus projetos individuais. 

As disciplinas temáticas tratam de tópicos específicos (e.g. “Espécies Exóticas”, “Estrutura de 

Redes Ecológicas”, “Fundamentos Econômicos da Conservação”, “Interação Inseto-Planta”, 

“Macroecologia”) e também de áreas mais tradicionais da Ecologia (“Ecologia da Paisagem”, 

“Ecologia de Comunidades”, “Ecologia de Sistemas Aquáticos” e “Ecologia do Cerrado”). A 

disciplina de “Tópicos Especiais em Ecologia” (de ementa livre) tem o objetivo geral de discutir 

tópicos emergentes em Ecologia e Evolução (teóricos ou metodológicos) e, em geral, é 

ministrada pelos pós-doutorandos (PDJ e PNPD) e, eventualmente, por professores visitantes ou 

colaboradores de outras instituições nacionais ou estrangeiras. Os conteúdos abordados nessa 

disciplina, em geral, diferem daqueles discutidos nas disciplinas regulares do programa.  
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Finalmente, a disciplina de “Estágio Docência” tem o objetivo central de organizar essa atividade 

obrigatória para bolsistas e regulamentada pela CAPES. Em termos acadêmicos, o objetivo geral 

é envolver o corpo discente em atividades no ensino de disciplinas de graduação. Cada pós-

graduando escolhe um professor do PPG que é responsável por uma dada disciplina da 

graduação (em geral, dos cursos de Ciências Biológicas e Ecologia e Análise Ambiental). Cada 

professor tem a responsabilidade de apresentar aos pós-graduados todo o funcionamento da 

disciplina, bem como discutir a elaboração de aulas (teóricas e práticas) e atividades de 

avaliação. Os pós-graduandos podem, sob a supervisão do docente responsável, ministrar 

palestras sobre conteúdo da disciplina, acompanhar as aulas (teóricas e práticas) e realizar 

atividades de tutoria (extraclasse). A atividade de Estágio Docência também tem o objetivo de 

estimular a integração entre graduação e pós-graduação e está regulamentada, na forma de 

disciplina, pela resolução UFG CONSUNI/CEPEC 01/2017. 

No quadriênio foram ofertadas 32 das 39 disciplinas ativas listadas na matriz do PPG em Ecologia 

e Evolução, das quais 24 foram ofertadas pelo menos duas vezes (e algumas foram ofertadas 

anualmente). Todos os docentes do corpo permanente ministraram ou participaram de menos 

uma disciplina no quadriênio. Atualmente, a mediana do número de disciplinas ofertadas pelos 

docentes é > 2,5 (havia uma expectativa de ter uma oferta maior em 2020, mas ela foi 

prejudicada pela pandemia). De qualquer modo, um dos pontos do planejamento/autoavaliação 

é fazer uma revisão geral das disciplinas, especialmente considerando as mudanças previstas a 

partir de 2021, em termos de ensino remoto e EAD. 

 

b) Outras ações associadas à formação e estrutura curricular 

Embora não façam parte da estrutura curricular em um sentido estrito, achamos relevante 

mencionar as outras estratégias que consideramos importantes em termos de formação 

discente. A segunda estratégia de ação consiste no acompanhamento continuado do 

andamento dos projetos de dissertações e teses. Em primeiro lugar, os discentes devem 

apresentar seus projetos de dissertação/tese em seminários que ocorrem no segundo semestre 

do primeiro ano do curso. Além disso, os discentes devem produzir relatórios anuais que 

evidenciem o bom andamento das dissertações e teses, que são avaliados pelo corpo docente 

do PPG (no formato de parecer ad hoc). Caso o aluno não seja aprovado, ele tem que refazer o 

relatório ou apresentar a solução dos problemas apontados no relatório seguinte, dependendo 

do parecer do revisor. A partir do próximo quadriênio, essa avaliação poderá ser feita também 

por avaliadores externos ao PPG, a critério do orientador. 

Nesse contexto de acompanhamento, é importante também fazer referência ao modelo de 

exame de qualificação de Doutorado utilizado no PPG, que em certo aspecto pode ser 

considerada também uma das "inovações" em termos mais acadêmicos. No mestrado, o PPG 

organiza um evento com as várias qualificações ocorrendo em alguns dias pré-determinados (o 

texto avaliado é basicamente o relatório final – o último antes da defesa - do acompanhamento 

dos discentes). Entretanto, no Doutorado, foi adotado um modelo diferente (de fato, uma 

combinação dos modelos usualmente adotados nos EUA e na Europa). A ideia básica é que o 

discente redija um manuscrito sobre um tema geral em Ecologia e Evolução. Esse tema é 

escolhido em uma reunião com os membros da banca e não necessariamente está relacionado 

com o tema da tese. O discente tem então 3 meses para redigir o manuscrito (em geral, um 

artigo de revisão). É importante destacar que o manuscrito é redigido sem a contribuição do 
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orientador. Assim, o objetivo desse modelo é estimular a independência e aferir habilidades 

gerais de redação, capacidade de síntese, além do próprio conhecimento específico. 

Uma terceira estratégia de ação para alcançar os objetivos acadêmicos do PPG consiste no 

estímulo constante para que os discentes trabalhem em colaboração com outros discentes ou 

docentes do programa, tanto em termos de atividades de pesquisa quanto em discussões mais 

gerais sobre a própria atividade acadêmica, profissional, de extensão e de formação em um 

sentido amplo, em um ambiente de trabalho integrado e solidário. Isso acontece inclusive de 

forma sinérgica em várias disciplinas. Para tanto, muitos dos laboratórios de pesquisa onde os 

alunos desenvolvem suas atividades são compartilhados, de modo que os orientandos de 

diferentes docentes muitas vezes compartilham o mesmo espaço de trabalho. Muitas das 

atividades das disciplinas (e.g., seminários, redação de ensaios, trabalhos de campo) e do 

funcionamento do PPG (e.g., participação em comissões) também são feitas em colaboração e 

contribuem para que o corpo discente desenvolva a habilidade de trabalhar em equipe e de 

forma solidária.  

Ainda nesse contexto mais amplo de formação discente, algumas outras atividades devem ser 

destacadas. Por exemplo, os discentes são totalmente responsáveis por um seminário semanal 

desde 2014. Esse seminário envolve palestras de docentes e discentes do programa, bem como 

de professores externos convidados. No quadriênio, por exemplo, foram ministradas 78 

palestras nesses seminários por parte de docentes do PPG (22%), discentes do PPG (20%), 

docentes da UFG externos ao PPG (11%), pesquisadores estrangeiros (15%) e pós-doutorandos 

(12%). Os seguintes professores estrangeiros já ministraram seminários nesse evento: Robert K. 

Colwell (EUA), Ana Margarida C. Santos (Espanha), Diego Llusia (Espanha), Alexander Pyron 

(EUA), Andrean Monjeau (Argentina), Fabricio Villalobos (México), Kimberly A. With (EUA), 

Orianne Rollin (Portugal), Kimberly Przybyla (Bélgica), Dan Rosauer (Austrália) e Catherine 

Graham (Suíça). Um outro destaque nesse sentido é o curso de inverno em "Programação e 

Análise de Dados em R", coordenado pelo Prof. Adriano Melo e ministrado por doutorandos do 

PPG em Ecologia e Evolução (ver "produção técnica/cursos" e mais detalhes em 

http://cursodeinverno-r.wixsite.com/site/organizacao). O curso está em sua 3a. edição e recebe 

alunos de graduação de diferentes Estados do Brasil. Nas edições de 2017 e 2019, participaram 

como professores os doutorandos Nayara Pereira Rezende de Sousa, Anderson Matos Medina, 

Bruno Roberto Ribeiro, Karlo Gregório Martins, Igor Bione, Gustavo Lisboa, Carolina dos Santos 

e Rafaela Granzotti. Em 2019, alguns alunos do PPG (i.e., Christielly Borges, Laura Barreto e 

Zander Augusto) iniciaram um outro curso em formato semelhante, para a linguagem Python, 

com grande procura pelos discentes do PPG, de outros PPGs e da graduação. 

A partir de 2018, a coordenação também passou a realizar uma reunião mensal com os discentes 

(“Café da manhã com a coordenação”), na qual diversos assuntos acadêmicos e de formação 

profissional são discutidos. Outro ponto importante é a participação formal e regimental dos 

discentes em órgãos colegiados (coordenadoria do PPG, comissão administrativa e comissão de 

bolsas e acompanhamento discente), foi criada a partir de 2017 uma comissão de discentes do 

PPG para operacionalizar a utilização de uma parte dos recursos PROEX/CAPES destinados a esse 

segmento. 

Finalmente, é importante destacar também que dois discentes do PPG (Raísa Vieira – egressa 

2019; e Carlos Klein, doutorando) têm uma participação ativa na Associação Nacional de Pós-

Graduandos (ANPG) e recriaram, ainda em 2014, a Associação de Pós-Graduandos (APG) da UFG. 

A APG está envolvida em diversas discussões com a administração da UFG e com órgãos em nível 

Estadual (FAPEG) e Federal (CAPES), além de participar de reuniões e eventos político-
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acadêmicos em defesa da Ciência e Tecnologia promovidos pelas IES do Estado e sociedades 

científicas, especialmente a SBPC. A APG conta também com a atuação de discentes do PPG 

como a Desireé Meirelles e Igor Biones, ambos doutorandos do PPG. Considerando o momento 

atual do país e as sérias ameaçadas nos últimos anos à Educação em geral e à Ciência e 

Tecnologia, é realmente importante discutir com o corpo discente sobre a realidade político-

econômica do país e seus reflexos para a nossa atividade fim.  

Finalmente, é importante destacar que entendemos ser claramente importante desenvolver 

outras habilidades (comportamentais) nos estudantes de pós-graduação, para além do 

conhecimento técnico-científico nas suas áreas de pesquisa (habilidades técnicas). A ideia é que 

um maior desenvolvimento de habilidades comportamentais permite uma maior flexibilidade 

na inserção profissional, especialmente em momentos de incerteza ou crise. O PPG possui um 

forte componente teórico-metodológico, que é um diferencial já nesse sentido, pois coloca as 

habilidades técnicas em um nível diferenciado e mais geral. Entretanto, embora o próprio 

desenvolvimento da carreira científica, quando efetivo, crie potencialmente habilidades 

técnicas como capacidade de gestão e liderança de equipes, habilidade de comunicação com 

diferentes públicos, pensamento crítico, criatividade para resolver novos problemas e lidar com 

desafios, entendemos que isso precisa ser mais explicitado no PPG. Ainda é preciso organizar 

formas de concretizar essas ideias, mas elas foram claramente apresentadas pelo Prof. Rafael 

Loyola em um dos últimos seminários dos alunos do PPG no início de 2021 (ver 

https://www.youtube.com/watch?v=QnAjoVDnMzc) 

 

1.1.3. Projetos Integrados e Institucionais 

Além dos projetos de pesquisa dos diferentes docentes (individuais ou em colaboração; ver 

cadastro de projetos), o PPG desenvolve 3 projetos/programas de longa duração, com o 

envolvimento de um maior número de docentes, discentes, egressos e pós-doutorandos. Esses 

projetos são financiados conjuntamente pelo CNPq e pela FAPEG, nos programas INCT e PELD 

do MCTIC/CNPq. 

O primeiro desses projetos, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) em “Ecologia, 

Evolução e Conservação da Biodiversidade” (EECBio), tem por objetivo promover estudos de 

biodiversidade em diferentes escalas espaciais, temporais e níveis da hierarquia biológica (de 

genes à paisagem), por meio do desenvolvimento, aplicação, avaliação e divulgação de métodos 

inovadores para a obtenção e análise de dados. Visa-se assim uma melhor compreensão dos 

processos ecológicos e evolutivos envolvidos na origem e manutenção dos padrões de 

biodiversidade, bem como a otimização de estratégias para sua conservação com base em 

evidências sobre efeitos antrópicos, especialmente causados por mudanças climáticas, invasões 

biológicas e mudanças no uso do solo. O EECBio está estruturado em torno de 3 eixos temáticos: 

1. Padrões de diversidade em diferentes níveis de organização e escalas de tempo e espaço; 2. 

Adaptação, evolução do nicho ecológico e mudanças climáticas; 3. Planejamento em 

conservação e uso sustentável da biodiversidade. De forma mais ampla, o EECBio tem o objetivo 

de criar, ampliar e fortalecer redes de cooperação entre pesquisadores e grupos de pesquisa, 

facilitando o intercâmbio de ideias em termos de métodos, teorias e subsídios para solução de 

problemas de conservação e implementação de políticas públicas. Atualmente a equipe do 

EECBio conta com 125 pesquisadores de 36 instituições de ensino e pesquisa do Brasil e 36 

pesquisadores estrangeiros de diversos países, com destaque para Espanha, EUA, Finlândia, 

https://www.youtube.com/watch?v=QnAjoVDnMzc
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Inglaterra, Dinamarca, Canadá e México. Todos os discentes do PPG atuam em projetos 

vinculados com o EECBio. 

O EECBio iniciou em 2017, com a liberação de bolsas e recursos iniciais de custeio pelo CNPq e, 

a partir do início de 2018, houve a liberação parcial de recursos de capital e custeio pela FAPEG. 

Até o final de 2020, haviam sido liberados cerca de 50% dos recursos de custeio (de um total de 

R$ 3.500.000,00) e cerca 75% dos recursos de capital (total de R$ 1.500.000,00), além de 

aproximadamente R$ 3.500.000,00 em bolsas DTI do CNPq. Assim, o EECBio passou a apoiar o 

desenvolvimento de projetos nos 3 eixos temáticos com a formação de 8 Grupos de Trabalho 

(GTs) responsáveis pela elaboração e estruturação desses projetos de pesquisa (ver 

www.eecbio.ufg.br). De acordo com a missão do EECBio, esses projetos possuem um forte 

componente teórico-metodológico e devem apresentar componentes claros de inovação na 

análise e conservação da biodiversidade. Ao final, os GTs do EECBio propuseram um total de 22 

projetos de pesquisa e oficinas para o triênio 2018-2020. 

Os docentes e discentes do PPG em Ecologia e Evolução estão fortemente associados ao EECBio 

e todos os docentes fazem parte da equipe ou coordenam alguns dos projetos. Dos 8 GTs, 5 são 

coordenados por docentes permanentes e 11 dos 22 projetos são coordenados por 9 dos 

docentes permanentes do PPG. O EECBio conta com uma cluster de computadores utilizada por 

muitos alunos do PPG. Em 2018 ocorreram na UFG três oficinas (“workshops”) do GT em 

“Macroecologia e Macroevolução” e de todas elas participaram docentes e discentes do PPG 

em Ecologia e Evolução. Em 2019, 7 docentes do PPG coordenaram oficinas do INCT (ver 

produção técnica), todas elas com a participação de discentes. Em 2020 as oficinas presenciais 

foram interrompidas pela pandemia, mas os GTs continuaram seus trabalhos previamente 

acordados.  

Os outros dois grandes projetos integrados do PPG estão no contexto do Programa Ecológico de 

Longa Duração (PELD) do CNPq. O primeiro deles é PELD realizado no Parque Nacional das Emas 

(ParnaEmas) financiado pelo CNPq/FAPEG/CAPES tem por objetivo promover estudos de longa 

duração em diferentes escalas espaciais, temporais e grupos taxonômicos, de modo a entender 

como mudanças estacionais no clima e na vegetação alteram parâmetros comunitários. Esse 

projeto foi coordenado por diferentes docentes ao longo dos anos, incluindo Rogerio P. Bastos, 

Marcus Cianciaruso e Fausto Nomura. O PELD ParnaEmas iniciou-se em 2011 e atualmente está 

na terceira fase (2017-2021). Todos os coordenadores do projeto são docentes do corpo 

permanente do PPG e outros 9 docentes permanentes fazem parte da equipe. O projeto recebeu 

recursos da ordem de R$ 700.000,00 do CNPq e da FAPEG entre 2011-2018, além de um valor 

equivalente em bolsas de IC, Mestrado e Pós-Doutorado da CAPES. Este projeto foi renovado no 

edital do CNPq de 2020 e continuará suas atividades a partir de 2021, sob a coordenação do 

Prof. Dr. Fausto Nomura.  

O segundo PELD, coordenado pelos Profs. Rosane Collevatti e Rogério P. Bastos, intitula-se 

“Conectividade Funcional e Antropização da Paisagem: Estudo de Caso na FLONA Silvânia e 

Microbacia do Rio Vermelho” (COFA - Conectividade Funcional e Antropização). O projeto 

analisa os efeitos de modificações da paisagem e distúrbios antrópicos na biodiversidade, no 

funcionamento dos ecossistemas e em serviços ecossistêmicos em uma das regiões mais 

importantes para o agronegócio no Brasil. A área de estudo compreende a microbacia do Rio 

Vermelho, na área Central do estado de Goiás, dentro da área core do bioma Cerrado. A área de 

estudo inclui uma unidade de conservação - a Floresta Nacional de Silvânia, e o município de 

Silvânia. O projeto foca no levantamento da biodiversidade aquática (peixes, zooplâncton e 

fitoplâncton), invertebrados (abelhas e cupins), vertebrados (anuros, repteis, aves) e plantas, e 
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como a biodiversidade e afetada por alterações na paisagem. O projeto PELD COFA iniciou suas 

atividades no final de 2017 e conta com a participação de mais de 30 pesquisadores de diversas 

instituições, incluindo UFG, UNESP Rio Claro, PUC Goiânia, IFG, IF Goiano, UEG, e a ONG Instituto 

Boitatá e o ICMBio. Seis docentes do PPG em Ecologia e Evolução participam do projeto, que 

recebeu inicialmente recursos da ordem de R$ 200.000,00 do CNPq e R$ 400.000,00 em bolsas 

da CAPES, e ainda aguarda a liberação de R$ 200.000,00 da FAPEG. Em 2021 o projeto será 

financiado pela FAPEG. 

Em termos de projetos de integração e cooperação acadêmica, o PPG possui dois projetos 

PROCAD, um deles com as Universidades Federal do Pará e com a UNESP-Rio Claro (coordenado 

pela Profa. Dra. Rosane Collevatti), e outro com a Universidade Federal do Maranhão 

(coordenado pelo Prof. Rafael Loyola). Outro projeto análogo (encerrado em 2019), financiado 

pela CAPES e FAPESE (Sergipe), é o PROMOB com a Universidade Federal de Sergipe, 

coordenado na UFS pelo Dr. Sidney Gouveia (egresso do PPG). 

Finalmente, ainda em um contexto de projetos de cooperação, o PPG foi a instituição de apoio 

de 6 projetos aprovados no Edital Nº 01/2019 - APOIO À FORMAÇÃO DE DOUTORES EM ÁREAS 

ESTRATÉGICAS/ CNPq. As seguintes instituições participaram desses projetos: UFVJM, UFPA, 

UFU, UFMS, UFS, UFSM. Esses projetos foram aprovados em 2018-2019 e tiveram suas bolsas 

de Doutorado (para as instituições solicitantes) já implementadas na maior parte dos casos, mas 

o intercâmbio dos estudantes em 2020 ficou prejudicado em função da pandemia. No entanto, 

ele será retomado no próximo quadriênio. 

 

1.1.4. Infraestrutura 

As atividades do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução são desenvolvidas 

principalmente em dois prédios do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFG. A secretaria do 

PPG funciona num prédio denominado ICB 5 e conta com o apoio de dois servidores técnico-

administrativos com nível superior, efetivos e regime de trabalho em tempo integral. Nesse 

mesmo prédio há uma sala de aula de uso exclusivo do PPG e uma outra sala para seminários, 

defesas e reuniões administrativas. Além disso, as salas e laboratórios de grande parte do corpo 

docente também estão nesse prédio. Já as salas e laboratórios dos demais docentes do PPG 

estão localizadas num outro prédio próximo (ICB 1). Além dos espaços de uso exclusivo ou 

preferencial, o PPG conta (mediante agendamento) com auditórios do ICB para eventos com 

maior número de participantes. A coesão espacial da infraestrutura do PPG (i.e., proximidade 

entre secretaria, sala de aula, salas dos professores, laboratórios e auditórios) é importante para 

fomentar a integração entre todos envolvidos no PPG (ver detalhamento abaixo).  

O primeiro piso do ICB 5 é totalmente dedicado aos laboratórios de pesquisa e gabinetes de 

professores (cerca de 1.050 m2) do Departamento de Ecologia, que também manteve o espaço 

no antigo prédio (ICB 1), que permanece com laboratórios de pesquisa e gabinetes. Este prédio 

sofreu reforma total da rede elétrica e parcial da alvenaria e divisórias nos laboratórios e 

gabinetes. A área ocupada pelo Departamento nos dois prédios é de aproximadamente 1809 

m2. Dos 21 professores do Departamento de Ecologia, 15 fazem parte do PPG. Além disso, o ICB 

5 conta com um auditório para palestras e defesas de dissertação/tese equipado com sistema 

de som e multimídia, com cerca de 40 lugares. Para tanto, recursos de diferentes origens foram 

utilizados, incluindo aqueles do PROEX/CAPES (2017-2018) e do INCT (ver item 1.1.3). A partir 

de 2015, o PPG passou a ter uso exclusivo de uma sala de aula no ICB 5, com capacidade para 
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35 alunos, onde são ministradas todas as disciplinas (a sala foi reformada em 2017-2018, com 

recursos do PROEX/CAPES). Finalmente, em meados de 2017 foi inaugurada uma sala do INCT 

em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade (EECBio), no prédio do ICB 1, com cerca 

de 25 m2, com uma secretaria e uma sala de reuniões para 20 participantes.  

Alguns dos docentes do NP são de outros campi (i.e., a regional Jatai da UFG, que a partir do 

início de 2020 passou a ser oficialmente outra IES, a Universidade Federal de Jatai) e a 

Universidade Estadual de Goiás (UEG, em Anápolis) e possuem nelas seus próprios laboratórios 

de pesquisa. A partir de 2018, esses laboratórios passaram a receber apoio do EECBio e do 

PROEX do PPG em Ecologia e Evolução. Nesse contexto, a estação experimental do GT de 

Ecologia Aquática do EECBio (no Campus de Ciências Exatas e Tecnológicas da UEG em Anápolis) 

foi contruída (https://bioecol.wixsite.com/bioecol?lightbox=dataItem-j3x7t9cy). Essa estação 

experimental possui uma área total de quase 1000 m2 e apresenta 80 caixas de água de 500 

litros e pontos de energia (tomada e luz). Cada caixa de água está enterrada no mesmo nível, e 

conectadas individualmente para entrada e drenagem da água. A independência das caixas (com 

registros individuais de entrada e saída da água) permite a realização de diversas pesquisas 

simultaneamente. A área contém ainda um container para ser usado como almoxarifado de 

materiais que serão usados nas pesquisas (e.g., reagentes, sondas, bombas de sucção entre 

outras). As primeiras pesquisas nessa estação experimental estão sendo feitas com 

microorganismos (algas e zooplâncton) e com foco em sinais precoces de floração de algas e 

efeitos de diferentes tipos de dispersão na estrutura das comunidades biológicas. Essas 

pesquisas estão sendo realizadas com pesquisadores de diferentes instituições vinculadas ao 

EECBIO e com a participação de discentes de diversos programas de pós-graduação e graduação, 

incluindo muitos do PPG em Ecologia e Evolução e com o apoio de uma bolsista DTI-B que é 

egressa do PPG, a Dra. Karine Borges Machado. 

Os principais laboratórios de pesquisa nos quais os discentes desenvolvem suas atividades, bem 

como os nomes dos docentes responsáveis, que podem possuir salas de experimentação ou 

computação para o trabalho dos alunos e pós-docs, estão listados a seguir: 

1. Laboratório de Ecologia Teórica e Síntese (ICB 5): José Alexandre Felizola Diniz-Filho, Thiago 

F. Rangel, Fabricio Villalobos e Joaquin Hortal;  

2. Laboratório de Herpetologia e Comportamento Animal (ICB 5): Rogerio P. Bastos, Fausto 

Nomura, Natan Maciel; 

3. Laboratório Teoria, Metacomunidades e Ecologia de paisagens (ICB 5): Paulo de Marco Jr; 

4. Laboratório de Biogeografia da Conservação (ICB 5): Rafael Loyola e Daniel Brito;  

5. Laboratório de Ecologia e Funcionamento de Comunidades (ICB 5): Prof. Fausto Nomura e 

Marcus Cianciaruso; 

6. Laboratório de Interações Ecológicas (ICB1): Profs. Mario Almeida-Neto; 

7. Laboratório de Ecologia de Comunidades (ICB1): Luisa Carvalheiro; 

8. Laboratório de Genética e Biodiversidade (ICB 1): Profa. Rosane Collevatti;  

9. Laboratório de Macroecologia e Conservação (Univ. Federal de Jataí): Profa. Levi Carina e 

Mathes Ribeiro;  
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10. Laboratório de Ecologia Aquática (ICB 1 e UEG): Profs. Luis Mauricio Bini, Adriano S. Melo, 

Priscilla Carvalho, Jasciele Carla Bortolini, João Carlos Nabout. 

 

Em termos de recursos de Informática, toda UFG está informatizada e cada instituto possui, pelo 

menos, um servidor de internet ligado a UFGNET. Os docentes possuem diversos computadores, 

também ligados em rede, em seus gabinetes e laboratórios, o que garante o desenvolvimento 

de trabalhos dos discentes. Além disso, com o aumento do uso de computadores portáteis, 

todos os laboratórios contam agora com rede sem fio (Eduroam). Ao mesmo tempo, existem 

diversos laboratórios didáticos de informática na UFG, dos quais pelo menos dois são utilizados 

pelos discentes do programa: (a) o laboratório integrado de informática do Centro de Aulas e 

(b) a Biblioteca Central da UFG (duas salas de informática, 1 delas para aulas). 

Além de computadores de mesa e portáteis, impressoras e digitalizadores, alguns laboratórios 

possuem equipamento mais sofisticado, incluindo workstations Dell. Mais importante, o PPG 

conta com uma cluster de computadores obtida com recursos de diferentes projetos (Pro-

Equipamentos da CAPES, 2 Universais do CNPq, CT-INFRA da FINEP e Rede Clima do MCTIC) 

(atualmente situada no piso térreo do novo prédio do ICB 5). Essa cluster tem atendido 

demandas de processamento de alto desempenho de computação de pesquisadores do PPG e 

de diversas instituições associadas. Dentre essas instituições, além da UFG, a cluster tem 

processado análises de pesquisadores das seguintes universidades: UFS, UFSM, UFRJ, UEG e 

UFRGS, principalmente agora no contexto do INCT EECBio (o que mostra a importância do PPG 

em Ecologia e Evolução nessas linhas envolvendo computação de alto desempenho). Essas 

análises têm sido processadas por diferentes serviços disponibilizados pela cluster como o portal 

para desenvolvimento de scripts em ambiente R usando RStudio (disponível em: cluster.eco.br), 

o acesso do ambiente UNIX via protocolos SSH e sFTP (para uso de programas específicos 

desenvolvidos para sistemas Linux) e o acesso ao ambiente “Windows via Remote Desktop 

Connection” (para uso de programas específicos desenvolvidos para sistemas Windows). Desde 

meados de 2017, a manutenção da cluster é realizada por bolsistas DTI do EECBio. Atualmente, 

5 docentes, 21 discentes e 5 pós-doutorandos do PPG em Ecologia e Evolução são cadastrados 

como usuários da cluster. 

Em 2018 e 2019, houve uma expansão dos recursos computacionais da cluster para 8 núcleos 

com 100 nós. Foi implementado um sistema de “containers”, que funcionam como máquinas 

virtuais. Esse tipo de sistema permite uma rápida reprodução e implantação dos softwares 

atualmente utilizados pelos usuários, além de facilitar a incorporação de novas máquinas ao 

sistema. Também foi realizada uma integração da infraestrutura computacional da cluster com 

o Centro de Recursos Computacionais da UFG (CERCOMP), que permitiu o uso de mais dois nós 

computacionais. Eles possuem 80 núcleos em 2 nós de processamento, com mais de 70 Gb de 

memória RAM cada. Esses nós foram padronizados segundo as configurações das máquinas com 

sistema Linux já disponíveis na cluster tendo, portanto, os serviços de RStudio e acesso via 

SSH/sFTP. A instalação desses novos recursos tem otimizado o atendimento de demandas de 

processamento paralelo, bem como, demandas de novos usuários da cluster, com um total de 

10 nós e 180 núcleos de processamento. Além disso, oito HDs de 10 Tb cada foram instalados 

para aumentar a capacidade de armazenamento da cluster.  

Finalmente, a Biblioteca Central da UFG tem sido beneficiada com recursos da própria 

Universidade, destacando-se o apoio da FUNAPE/UFG, na compra de novos títulos. Deve ser 

ressaltado que, desde 2006, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação têm destinado recursos 
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anuais do seu PROAP/CAPES para todos os programas de pós-graduação, com o objetivo de 

aquisição de livros e outras bases digitais de dados. Com a criação do curso de graduação em 

Ecologia e Análise Ambiental, no REUNI, estão sendo adquiridos inúmeros livros para a 

graduação e que são úteis para os pós-graduandos de nosso Programa. Entre estes, nos anos de 

2009 e 2013 foram solicitados cerca de 500 livros na área de Ecologia e disciplinas relacionadas. 

Um outro ponto importante é o banco de dissertações  e teses da UFG (a Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações – BDTD), que está totalmente organizado e com acesso total à todas as 

defesas ocorridas no PPG (ver https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tde/203). 

De qualquer modo, nos dias atuais, o ponto mais relevante em termos de atualização 

bibliográfica é o próprio Portal de Periódicos da CAPES, que possui um papel fundamental nesse 

sentido, além de toda a produção em revistas open access de boa qualidade, que muda a 

dinâmica comercial das revistas e, de fato, de todo o processo de escolha de periódicos 

científicos. 

 

 

1.2 Perfil do corpo docente, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do 

Programa. 

1.2.1. Perfil e Composição do Corpo Docente 

O Programa em Ecologia e Evolução da UFG possui atualmente 24 docentes credenciados, dos 

quais 20 (83%) são permanentes (Núcleo Permanente, NP) e 4 (17%) colaboradores. Dos 

docentes do NP, 40% são, ao final do quadriênio, exclusivos do PPG e os demais atuam em 

outros programas na UFG (especialmente no caso do PPG em Biologia Animal) e alguns em 

outras instituições. De qualquer modo, há uma efetiva dedicação e participação da maioria dos 

docentes do NP no programa, em termos de ensino, pesquisa e atividades administrativas 

internas. 

Em relação à formação de graduação, 18 dos docentes possuem graduação (licenciatura ou 

bacharelado) em Ciências Biológicas. O prof. Luis Mauricio Bini possui graduação em Ecologia e 

a Profa. Rosane Collevatti é graduada em Engenharia Florestal. Em termos de Doutorado, 11 

docentes do NP possuem Doutorado em Ecologia no Brasil, sendo 4 na UNICAMP, 3 na UEM, 1 

na UFMG, 1 na UFSCAR, 1 na UFG e 1 na UnB. Outros 5 docentes possuem Doutorado em 

Zoologia ou Biologia Animal (3 na UNESP e 2 na UnB) e um 1 em Ciências Ambientais (UFG). Três 

docentes do NP fizeram doutorado em Ecologia no exterior (Inglaterra, Estados Unidos e 

Espanha). Onze dos docentes concluíram seus doutorados em 2008-2009 ou mais 

recentemente, com contratação após o REUNI (ver “histórico”). Apenas a Profa. Jasciele Carla 

Bortolini é recém-doutora, tendo concluído seu Doutorado em 2014 (e contratada na UFG em 

2017). Informações detalhadas sobre a atuação docente podem ser encontradas na webpage 

do PPG. 

Atualmente, 17 dos 20 docentes do NP (85%) são bolsistas de produtividade do CNPq (PQ), 

sendo 9 PQ Nível 1 e 8 PQ Nível 2. Do total de 5 pesquisadores Nível 1A de toda a UFG, 4 são 

docentes do NP no PPG. O grupo de docentes possui um grande impacto acadêmico e forte 

inserção internacional. Por exemplo, a mediana do índice h de Hirsch, considerando os docentes 

do NP, foi igual a 23, sendo que 6 docentes possuem h > 30 (dados da Scopus em fevereiro de 

2021; ver também item 3.1). Outros indicadores corroboram o perfil de alto nível dos docentes 
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do NP do PPG. Em 2018, a Profa. Luísa Carvalheiro foi citada na lista de “Highly Cited 

Researchers” da “Clarivate Analytics”, que reúne os pesquisadores mais citados em artigos 

publicados em um período de dez anos. A lista possui cerca de 4 mil pesquisadores em 21 áreas 

do conhecimento, dos quais apenas 12 são brasileiros (ou associados a IES brasileiras, como no 

caso da Profa. Carvalheiro).  

Em 2020, John Ioannidis e colaboradores (https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918) 

publicaram vários indicadores de citação (com base nos dados da Scopus) para quase 7 milhões 

de autores de artigos científicos de todo o mundo. Posteriormente, eles selecionaram 2% dos 

autores com os maiores indicadores de citação para diferentes áreas e subáreas do 

conhecimento. O ranque geral é baseado em uma combinação de diferentes métricas de citação 

dos artigos e padrões de autoria, sendo calculado para o total de dados do pesquisador ao longo 

de sua carreira e também apenas para o ano de 2019 (evitando um maior viés para 

pesquisadores que publicam há mais tempo). Para o total da carreira, 600 pesquisadores do 

Brasil aparecem na lista e destes dois são professores do PPG em Ecologia & Evolução. Para a 

produção em 2019, oito docentes do PPG aparecem na lista de destaque. Esses fatos ganharam 

repercussão na UFG (https://www.ufg.br/n/135656-professores-da-ufg-sao-listados-entre-

pesquisadores-de-maior-impacto-no-brasil) e no principal jornal do estado de Goiás 

(https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/ufg-%C3%A9-destaque-em-lista-mundial-de-

pesquisadores-1.2149144). 

Ainda em termos de perfil, é importante destacar que o Prof. José Alexandre F Diniz-Filho foi 

eleito em 2014 membro titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e que os Profs. Rafael 

Loyola (2017) e Thiago F. Rangel (2018) foram indicados como membros afiliados (jovens 

pesquisadores) pela regional Centro-Oeste da ABC. Em outubro de 2018, o Prof. José Alexandre 

recebeu a Medalha Nacional do Mérito Científico – Classe Comendador, em cerimônia realizada 

no Palácio do Planalto, em Brasília, com a participação dos Ministros de Educação e de Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicação, e do Presidente da República. A honraria é a mais 

importante condecoração oferecida a quem se dedica ao desenvolvimento da ciência e 

tecnologia no Brasil. 

Dois docentes (Profs. Luis Mauricio Bini e Rosane Collevatti) são ou foram membros de Comitês 

de Assessoramento do CNPq durante o quadriênio e o Prof. Adriano S. Melo é o coordenador-

adjunto para programas profissionais da área de Biodiversidade da CAPES. O Prof. João Carlos 

Nabout participa do comitê da área de Ciências Ambientais da CAPES e avaliou processos de 

criação de cursos/programas novos (APCNs) em 2018 e 2019, e do comitê do Prêmio CAPES de 

tese em 2020. O Prof. José Alexandre fez parte do comitê da DRI/CAPES para o edital AUDIT em 

2019. O Prof. Rafael Loyola foi membro da Comissão Julgadora do Prêmio Jovem Cientista do 

CNPq, em 2018. O Prof. José Alexandre foi durante 4 anos (concluindo o mandato em outubro 

de 2018) membro do Conselho Superior da FAPEG, que além de aprovar em última instância os 

projetos e programas, define a política e as prioridades de fomento em ciência e tecnologia no 

Estado executadas pela agência.  

Em termos de pós-doutorados e estágios mais longos no exterior no quadriênio, o Prof. Marcus 

Cianciaruso permaneceu entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019 na Universidade de 

Bologna, na Itália, com recursos da FAPEG, realizando diversas atividades de pesquisa e ensino 

(incluindo a coorientação de um TCC de uma estudante do curso de Ciências Naturais (Emma 

Zuliani), intitulado “L’influenza di clima e struttura forestale sulla diversità funzionale e la 

ricchezza di specie delle comunità diLobarion nelle foreste italiane”). A Profa. Rosane Collevatti 

recebeu recursos da Suécia para permanecer por 40 dias como “Guest Researcher”, no 

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918
https://www.ufg.br/n/135656-professores-da-ufg-sao-listados-entre-pesquisadores-de-maior-impacto-no-brasil
https://www.ufg.br/n/135656-professores-da-ufg-sao-listados-entre-pesquisadores-de-maior-impacto-no-brasil
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/ufg-%C3%A9-destaque-em-lista-mundial-de-pesquisadores-1.2149144
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/ufg-%C3%A9-destaque-em-lista-mundial-de-pesquisadores-1.2149144
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Department of Biological and Environmental Sciences (BIOENV), Antonelli’s lab, University of 

Gothenburg, Suécia, entre 01/12/2018 e 07/01/2019, associada ao projeto “BECC - Biodiversity 

and Ecosystem Services in a Change Climate” coordenado pela Profa. Christine Bacon (ex 

PVE/CNPq associada à Prof. Collevatti, encerrado em 2016). Em 2019, o Prof. Thiago Rangel ficou 

durante 5 meses (junho a outubro) no SWLS (“Swiss Federal Institute for Forest, Snow and 

Landscape Research”), trabalhando com os Drs. Catherine Graham e Löic Pellissier em modelos 

de simulação em biogeografia (a Dra. Catherine Graham já veio ao Brasil em março de 2020 para 

continuar e ampliar essa colaboração, financiando uma bolsa de pós-doutorado para uma 

egressa do PPG, a Dra. Elisa Barreto, a partir de meados de 2020). 

Seguindo o regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação da UFG, a Resolução CEPEC 1403 

de junho de 2016, o PPG em Ecologia e Evolução deve estabelecer formalmente critérios claros 

de credenciamento e descredenciamento de docentes, o que foi feito pela resolução interna 

02/2016 de dezembro de 2016. O docente precisa, além da atuação em orientação e disciplinas, 

atingir um total de 400 pontos no quadriênio, considerando os pesos iguais a 1, 0.85, 0.7 e 0.55 

para periódicos com Qualis A1, A2, B1 e B2 na área de Biodiversidade, respectivamente. O 

docente que não conseguir atingir os critérios de produção deixa de receber novos alunos, e se 

isso ocorrer pela 2ª vez ele será descredenciado, continuando no PPG até a defesa de seu último 

aluno. Na realidade, essa foi uma ideia inovadora adotar, desde a criação do curso, limites de 

produção intelectual para abertura de vagas a cada ano, e realizar o descredenciamento apenas 

quando um docente não abrir vagas durante sucessivos editais de seleção. Com isso, diminui-se 

problemas relacionados à impossibilidade de descredenciamento de docentes com produção 

aquém da esperada em função de orientação de estudantes (entretanto, esse mecanismo só foi 

efetivamente utilizado em 3 casos ao longo da história do PPG). Entretanto, com as novas 

diretrizes da CAPES em relação à multidimensionalidade da atuação e dedicação ao PPG, 

critérios baseados na produção individual dos docentes não são suficientes e essas diretrizes 

estão sendo rediscutidas em um contexto maior de reorganização do corpo docente do PPG, 

devendo ser repensadas para o próximo quadriênio (ver autoavaliação; essas discussões já 

foram iniciadas em 2019-2020). 

 

1.2.2. Atuação Acadêmica no PPG e Pesquisa 

Ao final de 2020, todos os docentes já haviam ministrado pelo menos 1 disciplina no PPG, 

conforme destacado anteriormente no item 1.1. Todos os docentes possuem orientações em 

andamento e 19 dos docentes do NP tiveram defesas no quadriênio (a única exceção é a Profa. 

Luísa Carvalheiro, que foi credenciada em 2017, mas que já orienta 5 discentes no doutorado e 

2 no mestrado). Todos os docentes participam de projetos financiados e 18 deles coordenam 

esses projetos, alguns inclusive com financiamento internacional para recursos e/ou bolsas.  

Dentre os docentes permanentes do PPG, apenas os Profs. Paulo De Marco Jr. e José Alexandre 

F Diniz-Filho em algum momento acumularam mais de 8 orientações de pós-graduação em 

andamento no quadriênio (considerando orientações externas ao PPG Ecologia e Evolução). 

Entretanto, trata-se de dois docentes permanentes que são bolsistas PQ Nível 1A do CNPq e que 

exercem importante estímulo à pesquisa juntos aos alunos do PPG em Ecologia e Evolução. Os 

dois docentes atuam fortemente no PPG em Ecologia e Evolução, em termos de oferta de 

disciplina (duas por ano, ou mais, durante o quadriênio) e, nesse sentido, está claro que este 

PPG é o seu PPG de principal atuação (e o Prof. José Alexandre é, desde março 2019, o 
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coordenador do PPG). Dessa forma, consideramos que os dois casos apresentados podem ser 

caracterizados como docentes-exceção, sem prejuízo ao PPG. 

Como esperado na grande maioria das Universidades Federais, os docentes do PPG em Ecologia 

e Evolução estão totalmente integrados com cursos de graduação. Praticamente todos 

ingressantes no PPG com origem na UFG foram estagiários (voluntários, TCC ou PIBIC) em 

laboratórios coordenados por docentes do programa, demonstrando uma boa capacidade de 

recrutamento de jovens pesquisadores. De modo geral, > 75% da carga horária de ensino dos 

docentes do NP se concentra em disciplinas de cursos de graduação, havendo também forte 

integração entre graduação e a pós-graduação. O melhor exemplo desse envolvimento foi a 

criação do bacharelado em Ecologia e Análise Ambiental (UFG), ainda em 2009, pelo grupo que 

integra o PPG em Ecologia e Evolução, e que conforme relatado no item 1.1, permitiu a 

consolidação do PPG pela contratação de um grande número de jovens pesquisadores 

altamente produtivos e comprometidos tanto com a graduação quanto com a pesquisa e pós-

graduação. Este é um curso coordenado por e com forte atuação de docentes do PPG (cerca de 

60% da carga horária do curso é de responsabilidade dos docentes do PPG) (o coordenador atual 

é o Prof. Rogério Pereira Bastos, e a Profa. Priscilla de Carvalho é a presidente do NDE). Os 

docentes do PPG também participam ativamente do curso de graduação em Ciências Biológicas 

(Bacharelado e Licenciatura; períodos integral e noturno). Os Profs. Fausto Nomura, Priscilla 

Carvalho e José Alexandre são ou foram presidentes dos Núcleos-Docente Estruturante (NDE) 

dos cursos de Ecologia e Análise Ambiental e do Bacharelado em Ciências Biológicas, 

respectivamente.  

Os docentes do PPG ministram, em média, 3-4 disciplinas por ano na graduação da UFG, com 

uma carga horária média anual em torno de 200 horas/anuais (esses valores são 

aproximadamente constantes ao longo dos anos). Em 2020, 75% dos docentes orientaram 24 

bolsistas de iniciação científica (principalmente do programa PIBIC), e outros 3 orientam alunos 

em tutoria e monografias (de modo que praticamente todos orientam alunos de graduação). Em 

2019, pelo menos 13 orientaram alunos de IC com bolsas PIBIC/CNPq e 16 orientaram Trabalhos 

de Conclusão de Curso (TCC), valores próximos aos de 2017 e 2018 (pelo menos 36 projetos de 

IC foram orientados pelos docentes do PPG Ecologia e Evolução). É importante destacar ainda 

que muitos alunos de graduação atuam como monitores-bolsistas para auxílio em aulas práticas 

ministradas por professores que participam do PPG.  

Por outro lado, os alunos do mestrado e doutorado do PPG em Ecologia e Evolução também 

participam como em diversas disciplinas ministradas por docentes do PPG na graduação, em um 

contexto de “Estágio Docência”. Os bolsistas CAPES desenvolvem seus estágios de docência com 

a supervisão dos docentes responsáveis pelas disciplinas. As graduações em Ciências Biológicas 

e Ecologia & Análise Ambiental são os cursos da UFG mais atendidos. Segundo a resolução geral 

da UFG, os alunos realizam os estágios docência por meio da: 

(i) realização de seminários relacionados, ao mesmo tempo, com as dissertações dos alunos e 

com os conteúdos das disciplinas. Os pós-graduandos apresentam os projetos e relatórios de 

pesquisa em seminários que são abertos à comunidade; 

(ii) discussão do conteúdo e da dinâmica (e.g., preparação de aulas práticas, avaliação de 

seminários) das disciplinas com os docentes responsáveis pela disciplina; 

(iii) exposição de aulas interativas relacionadas com parte do conteúdo. 

(iv) participação, como monitores, em atividades de campo. 
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Essas atividades ocorrem sempre com a participação direta do professor da disciplina, de forma 

que essa interação contribui com a formação do futuro professor. Com a expansão da UFG que 

resultou do REUNI, e a criação do curso de Graduação em Ecologia e Análise Ambiental, nós 

buscamos também aproximar mais os alunos que estão fazendo estágio de docência com o curso 

de graduação em Ecologia e Análise Ambiental. Em especial, a disciplina de graduação 

Biodiversidade do Cerrado conta rotineiramente com a participação de vários doutorandos do 

curso. No PPG em Ecologia Evolução, o estágio docência é oferecido como uma disciplina (com 

carga horária igual a 32 horas), conforme regulamentado pela resolução CONSUNI/CEPEC 01-

2017 da UFG. Os alunos do Doutorado devem cursar a disciplina “Estágio Docência” I e II. No 

contexto de integração com a graduação, é ainda importante destacar que desde o final de 2017 

essas atividades são reguladas na UFG pela Resolução conjunta CONSUNI/CEPEC 01/2017, que 

inclui o estágio docência.  

Além do estágio docência, os discentes do programa são continuamente incentivados a 

participar de outras atividades acadêmicas que devem contribuir tanto para sua própria 

formação quanto para a formação de alunos da graduação (de fato, pela nova resolução 

CONSUNI/CEPEC 01-2017 da UFG, muitas dessas atividades podem ser consideradas como parte 

da carga horária do estágio docência) (ver item 1.1.2).  

 

1.2.3. Supervisão de Pós-Doutorandos 

Um último aspecto a ressaltar, em relação à estruturação acadêmica e de pesquisa e integração 

de atividades, é que o Programa possui elevado número de pesquisadores associados na forma 

de pós-docs. Em geral, o Departamento de Ecologia (onde muitos professores do PPG estão 

lotados), bem como supervisores e a coordenação do PPG, estimula que os pós-doutores 

participem de diversas atividades acadêmicas da graduação e pós-graduação. Por exemplo, 

estes pesquisadores podem ser convidados a ministrar disciplinas optativas da graduação e a 

auxiliar os docentes nas disciplinas da pós-graduação. Eles também podem auxiliar os discentes 

do PPG em suas dissertações e teses. O PPG possui duas bolsas PNPD/CAPES, mas os docentes 

do PPG captam bolsas de Pós-Doutorado em diversas instituições de fomento por meio de 

projetos, especialmente do CNPq (PDJ ou DTI, do próprio CNPq e de agências associadas, como 

Fullbright) e FAPEG (ProDoc e DCR).  

No quadriênio anterior, havia uma média de 14 pós-doutorandos por ano atuando junto ao PPG, 

incluindo alguns estrangeiros oriundos do México (1), EUA (1), Colômbia (1) e Espanha (2). 

Considerando o quadriênio atual, em 2017, 11 pós-docs estiveram associados ao PPG (9 

brasileiros e 2 estrangeiros), com bolsas do CNPq, PNPD/CAPES, FAPEG, Fundação Flora. Em 

2018, esse número foi consideravelmente ampliado, e o PPG em Ecologia e Evolução contou 

com a participação de 25 pós-doutorandos com bolsas de diversos editais e programas, 

incluindo PNPD, PDJ, bolsas DTI-A e DTI-B do INCT EECBio, PDJ dos projetos PELD, outros 

projetos CAPES, DCR da FAPEG, CNC-Flora do JBRJ, além de uma bolsa do CONICET (Argentina). 

Nesse contexto, em 2018 o Prof. Paulo De Marco supervisionou dois pós-doutorandos 

estrangeiros: Santiago Velazco (bolsista argentino do CONICET) e Sara Villén Perez (Espanha). 

Em 2019, 15 pós-doutorandos atuaram nos laboratórios associados ao PPG e sob orientação de 

diferentes docentes do PPG, vários deles com bolsas do INCT (Danilo Fortunato, Leila Meyer, 

Lucas Jardim, Frederico Faleiro, André Nascimento, Karina Borges Machado e Alice Francener), 

FAPEG (André Menegotto e Flavia Machado), e vários PDJ do CNPq (e.g., Milena Diniz), que 

basicamente se mantém em 2020 (a bolsista Leila Meyer passou a ser PNPD na UFMG, e o Dr. 
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Danilo Fortunato passou a receber bolsa DTI-B do CNPq). Um destaque importante é que os 

egressos Marco Tulio Coelho e Elisa Barreto já iniciaram seus pós-doutorados poucos meses 

após suas defesas em 2020, trabalhando no Brasil e junto ao PPG, mas com bolsas internacionais 

oriundas do CMCC de Copenhagen (coordenado pelo Dr. Carsten Rahbek) e do WLS na Suíça 

(coordenado pela Dra. Catherine Graham) (junto com o egresso João Fabricio Rodrigues, que foi 

bolsista PDJ do CNPq e DTI do INCT), pagas por meio de convênios com a FUNAPE/UFG. 

Em termos de intercâmbios de pós-doutorandos e jovens pesquisadores, a Dr. Luisa 

supervisiona a Dra. Orianne Rollin (investigadora do Centre for “Ecology, Evolution and 

Environmental Changes”, Universidade de Lisboa), que ficou por 3 meses em Goiânia em 2019. 

A Orianne é contratada através do projeto EUCLIPO, do qual a Profa. Luisa é a 

coordenadora, sendo a sua estadia na UFG financiada pelo mesmo projeto.  

As duas bolsas PNPDs do PPG em Ecologia & Evolução têm sido utilizadas continuamente, com 

vários pesquisadores de alto nível. Em 2019, foram selecionadas as duas bolsistas atuais, as Dras. 

Fernanda Cassemiro (trabalhando especialmente com os Profs. Adriano S. Melo e Thiago Rangel) 

e Alessandra Bertassoni (trabalhando sob a supervisão do Dr. Paulo de Marco Jr), sendo que esta 

última, além de interagir com vários alunos, participar de seminários de projetos, já ofereceu 

disciplina optativa no PPG em 2019/2 (e 2021-1).  A Dra. Fernanda permaneceu durante 5 meses 

de 2019 no SWLS na Suíça, trabalhando com a Dra. Catherine Graham. As duas bolsistas devem 

permanecer, a princípio, até 2024 associadas ao PPG (exceto se conseguirem outras posições), 

o que é importante considerando a incerteza em relação à manutenção do programa pela 

CAPES. 

 

1.3 Planejamento estratégico do Programa, considerando também articulações 

com o planejamento estratégico da instituição, com vistas à gestão do seu 

desenvolvimento futuro, adequação e melhorias da infraestrutura e melhor 

formação de seus alunos, vinculada à produção intelectual – bibliográfica, 

técnica ou artística. 

1.3.1. Aspectos Gerais 

O PPG em Ecologia e Evolução tem feito, ao longo dos anos, seu planejamento de forma 

continuada com base na autoavaliação anual (calculado dos indicadores da área) e a cada 

período de avaliação (triênio ou quadriênio). Essa autoavaliação e consequente planejamento 

para superar os problemas e dificuldades é esperado considerando a contínua participação de 

vários docentes na avaliação da CAPES e do CNPq, que perceberam, ao longo do tempo, a 

necessidade desses procedimentos. Sem dúvida isso contribuiu para a melhoria do PPG em 

termos de alcançar notas sucessivamente mais elevadas a cada avaliação. Demonstra-se, assim, 

uma clara relação de retroalimentação positiva entre autoavaliação e planejamento. 

Após discussões ocorridas na CAPES a partir de 2017-2018 e organização de diversos Grupos de 

Trabalho (GTs), inclusive para discutir a questão da autoavaliação e do planejamento 

estratégico, passou a haver uma expectativa de que os PPGs apresentem, nos seus relatórios, 

os procedimentos de autoavaliação e o seu planejamento de forma mais sistemática. Essa 

formalização incorpora, inclusive, a necessidade de articulação de cada um dos PPGs com os 

planos estratégicos e de desenvolvimento institucional (PDIs) das suas Instituições (IES), de 
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modo que o envolvimento das Pró-Reitorias de Pós-Graduação e Pesquisa nesse processo passa 

a ser cada vez mais importante. 

Nesse sentido, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFG (PRPG) começou a realizar uma série de 

seminários e discussões para tentar subsidiar os PPGs sobre esse tema, e o PPG Ecologia e 

Evolução, em função da sua nota e maior sucesso no planejamento e autoavaliação, foi 

convidado a liderar as discussões iniciais em um workshop inicial que ocorreu no final de 2019, 

após a divulgação geral da avaliação de meio-termo. Estabeleceu-se nesse workshop, após 

várias discussões, uma estratégia no qual docentes com maior experiência de coordenação e 

avaliação dos PPGs pudessem acompanhar os PPGs com nota menor ou que tivessem alguma 

dificuldade em definir suas ações. Participaram do seminário vários docentes do PPG e três deles 

(José Alexandre Diniz Filho, Mario Almeida-Neto e Paulo de Marco Jr) se disponibilizaram a atuar 

como avaliadores externos de outros PPGs com notas 5 e 6 da UFG e auxiliar no planejamento, 

tendo realizado reuniões com esses PPGs posteriormente.  

Ainda em termos de ações mais gerais para auxiliar a autoavaliação e o planejamento 

estratégico dos PPGs, os docentes Thiago Rangel, João Nabout e Luis Maurico Bini, juntamente 

com o Pro-Reitor de Pós-Gradução da UFG, Prof. Laerte Guimarães Ferreira Jr., receberam a 

partir de 2019 apoio da FAPEG a fim de desenvolver um projeto de desenvolvimento 

institucional sobre “Análise e Síntese da Produção Científica no Estado de Goiás” (projeto 

coordenado pelo Prof. Thiago Rangel; ver PROJETOS no SUCUPIRA e o PDF em anexo, para 

algumas análises e resultados). A ideia é justamente obter, a partir de processamentos 

automáticos dos CVs lattes de todos os docentes de todos os PPGs e das Instituições do Estado 

de Goiás, dados de produção científica e atuação que permitam dar um retorno aos PPGs de 

modo que estes possam melhorar sua produção científica e inserção acadêmica. Note-se que 

esse projeto é de grande alcance, pois tem o apoio e a participação (no comitê gestor e de 

organização) dos Pró-Reitores das diversas IES do Estado que possuem programas de pós-

graduação stricto-sensu, incluindo, além da UFG, os dois Institutos Federais (IFG e Instituto 

Federal Goiano), a Universidade Estadual de Goiás (UEG), a Pontifícia Universidade Católica 

(PUC-GO) e a UniEvangélica. O principal produto deste projeto são análises detalhadas da 

produção científica de cada PPG e de sua colocação da instituição como um todo, e que 

posteriormente são enviadas pelas pro-reitorias das respectivas instituições aos coordenadores. 

Com isso, espera-se que estes possam usar essas informações a fim de definir ações e, no caso 

específico do planejamento e autoavaliação, definir metas para melhorar seus indicadores de 

acordo com as orientações de cada área de avaliação da DAV/CAPES. No caso da Ecologia & 

Evolução da UFG, esse relatório foi enviado a todos os docentes e disponibilizado na webpage 

do PPG. 

Além das ações mais continuadas iniciadas ainda em 2019, entre dezembro de 2020 e fevereiro 

de 2021, com a aproximação do prazo final para envio dos dados para a avaliação quadrienal, a 

PRPG realizou uma série de workshops/seminários finais a fim de discutir os processos gerais de 

autoavaliação e planejamento estratégico, considerando os documentos da CAPES, o PDI da 

Instituição e os relatórios dos GTs da DAV/CAPES.  

17/12/2020 - Visão geral dos eixos do Planejamento Estratégico Institucional e desenvolvimento 

dos Eixos I Impacto e relevância da Pós-Graduação “Stricto Sensu” na UFG e II Inovação e 

Transferência de Conhecimentos. 

18/01/2021 - Eixo III Ensino e aprendizagem na Pós-Graduação: Projeto Político Pedagógico dos 

Programas, objetivos / finalidades dos PPG, formação do estudante na Pós-Graduação. 



19 
 

25/01/2021 - Eixo IV Produção do conhecimento na Pós-Graduação 

01/02/2021 - Eixo V Internacionalização 

08/02/2020 - Autoavaliação e planejamento para desenvolvimento futuro da Pós-Graduação na 

UFG. 

A ideia desses workshops foi apresentar, alguns deles a partir de falas iniciais de professores 

convidados de outras IES, uma série de princípios gerais em relação a cada um dos temas, bem 

como definir uma serie de objetivos e metas para os principais eixos que os PPGs deverão 

organizar e seguir, considerando a sua nota e os indicadores específicos de suas áreas de 

avaliação. Esses indicadores mais gerais serão avaliados continuamente pela PRPG nos próximos 

anos, a partir das metas de curto, médio e longo prazo. Os 7 princípios gerais da autoavaliação 

e planejamento podem ser sintetizados pelas seguintes ideias: 

1. O conceito de avaliação deve ser entendido em um contexto sócio-histórico particular em 

termos de políticas nacionais de Ciência & Tecnologia e Inovação (CTI), além de considerar a 

realidade brasileira no sentido de formação de recursos humanos estratégicos para o 

desenvolvimento do país; 

2. A avaliação deixa de estar meramente ligada à adoção de medidas administrativas e passa a 

ser estruturada por um processo de construção coletiva e uso de parâmetros objetivos para 

avaliar um conjunto de metas e seu alcance em termos de permitir a melhoria do PPG; 

3. A autoavaliação é o processo de avaliar a si próprio e seu principal objetivo é formativo, de 

aprendizagem. A autoavaliação é planejada, conduzida, implementada e analisada por pessoas 

formuladoras e agentes das ações a serem avaliadas, possibilitando uma reflexão sobre contexto 

e políticas adotadas, além da sistematização dos dados que levam à tomada de decisão; 

4. Os resultados da autoavaliação são mais efetivos quando são frutos do trabalho participativo 

e coletivo, conceituado e autogerido pela comunidade acadêmica e envolvendo a participação 

de distintos atores da academia ou externos a ela (e.g., docentes, discentes, egressos, técnicos); 

5. Ao invés da DAV/CAPES apenas receber os resultados da autoavaliação realizada pelos 

programas, ela deverá acompanhar também como os PPGs estão conduzindo suas 

autoavaliações. Cada programa poderá propor um delineamento de autoavaliação e captar os 

aspectos pertinentes a sua missão e seus objetivos, incluindo sua inserção no contexto 

social/internacional e suas escolhas científicas específicas; 

6. Trata-se, na prática, de colocar em ação o processo de detectar pontos fortes e 

potencialidades, tanto quanto discriminar pontos fracos dos programas e prever oportunidades 

e metas. Nesse sentido, os programas precisam estabelecer um diálogo com os quesitos e itens 

estabelecidos na ficha de avaliação, visto que representam ingredientes de qualidade 

considerados essenciais pela CAPES e que, pelo modelo aqui proposto, a avaliação externa se 

mantém, atuando em consonância e articulação com a autoavaliação; 

7. Finalmente, a autoavaliação constitui o relato detalhado, por parte do Programa, sobre seus 

procedimentos e instrumentos de Autoavaliação. 

 

Considerando esses princípios, a ideia inicial geral para o relatório da quadrienal 2017-2020, a 

ser enviado à DAV/CAPES até março de 2020, e pactuada nos workshops da PRPG é que os PPGs 
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devem apresentar os seus projetos de autoavaliação e planejamento estratégico para os 

próximos quadriênios (embora os procedimentos devam ser iterativamente aplicados para os 2 

ou 3 próximos períodos/ciclos de avaliação). 

 

1.3.2. Projeto de Autoavaliação e Planejamento Estratégico do PPG em Ecologia 

& Evolução 

Apresenta-se neste item as bases gerais do projeto de autoavaliação e suas implicações para o 

planejamento (i.e., e a autoavaliação já a partir dos dados de 2017-2020). É importante notar 

que, na prática, essas ações já são feitas há muitos anos no PPG, conforme também fica evidente 

a partir da apresentação dos resultados da autoavaliação do atual quadriênio, no item 1.4 a 

seguir. 

 

a. OBJETIVOS: organizar o processo de autoavaliação do PPG, considerando as diretrizes da 

DAV/CAPES e área de Biodiversidade, estabelecendo objetivos e metas que podem ser 

continuamente monitorados a fim de manter e melhorar o PPG e permitir que seus objetivos 

sejam alcançados de forma plena; 

 

b. ESTRATÉGIAS: Considerando os princípios gerais, as estratégias para uma autoavaliação e 

planejamento eficientes são o estabelecimento de metas claras e mensuráveis por indicadores 

que podem ser estimados com as informações disponíveis, análise e divulgação dos resultados 

e adoção/reavaliação de metas a partir dos resultados; 

 

c. MÉTODOS E INSTRUMENTOS:  

- As principais metas serão definidas principalmente a partir da ficha de avaliação e do 

documento de área, considerando operacionalmente os indicadores adotados pela área de 

Biodiversidade (mas eventualmente até incluindo outros indicadores). Estes serão discutidos em 

reuniões participativas do corpo docente e discente. Essas métricas serão reavaliadas 

considerando as expectativas de mudança no sistema mais geral de avaliação da DAV/CAPES 

para o próximo quadriênio (modelo multidimensional), à medida que estas se tornem 

disponíveis; 

- Serão obtidas informações sobre produção científica em diversos bancos de dados disponíveis, 

incluindo a própria plataforma SUCUPIRA, o CVs LATTES do CNPq e plataformas científicas 

internacionais, como Web of Science e SCOPUS. Esses dados serão processados utilizando-se 

ferramentas disponíveis (i.e., “SciVal” da SCOPUS) e por programas e script desenvolvidos pelo 

próprio grupo, considerando a nossa expertise em análise de dados e avaliações 

cienciométricas; 

- Informações mais gerais sobre inserção, relevância e impacto social, projetos de cooperação e 

ações de extensão serão obtidas a partir de questionários e formulários enviados ao corpo 

docente e discente, que já estão em fase de aplicação (para o corpo docente) e de elaboração 

(para os discentes e egressos). Será realizada também uma revisão das plataformas “Darwin” e 
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“Wallace”, elaboradas no Google Docs e que são utilizadas desde 2016 para coleta de 

informações dos docentes e discentes/egressos do PPG, respectivamente; 

- Será enviado um questionário no “Google Forms” a todos os egressos do PPG a fim de obter 

informações mais gerais sobre o impacto da sua formação no PPG em termos de sua atuação 

profissional atual. Esse questionário estará focado principalmente em obter informações sobre 

como a formação no PPG em Ecologia & Evolução contribuiu para a sua atuação profissional 

posterior, quais as dificuldades encontradas e sugestões a fim de preencher eventuais lacunas 

na formação. Espera-se enviar esse questionário até abril de 2021; 

- Já foram utilizados, no final de 2020, scripts na plataforma R a fim de coletar informações dos 

CVs Lattes de praticamente todos os egressos do PPG, permitindo obter informações sobre 

atuação profissional e acadêmica, bem como indicadores de produção científica; 

- Além das discussões mais específicas em termos de métricas e indicadores, será realizada uma 

análise mais ampla da conjuntura do PPG em relação ao cenário nacional e a situação do Sistema 

CTI, especialmente em seu componente de formação de recursos humanos, e os dados serão 

integrados utilizando uma estratégia de SWOT (“Strenght”, “Weakness”, “Opportunities” e 

“Threats”; ver discussão preliminar no item 1.4). Nesse contexto, serão convidados docentes 

externos ao PPG, com conhecimento da área de Ecologia & Evolução e experiência em avaliação 

acadêmica, a fim de auxiliar nas discussões do grupo; 

 

d. CRONOGRAMA 

- Cálculo de métricas e indicadores – janeiro/fevereiro de 2021; 

- Reuniões de discussão sobre metas e indicadores – fevereiro de 2021; 

- Aprovação do projeto de autoavaliação e planejamento no PPG – março de 2021; 

- Envio de questionários aos discentes e docentes – abril/maio de 2021; 

- Análise dos questionários e síntese SWOT – julho/agosto de 2021; 

- Comparação dos indicadores com a área de avaliação – outubro de 2021 (condicionado à 

divulgação dos resultados da avaliação quadrienal, com a distribuição dos indicadores); 

- Apresentação dos resultados da autoavaliação e seminário de planejamento estratégico para 

definição da estrutura e funcionamento do PPG no próximo quadriênio – novembro/dezembro 

de 2021 (condicionado à divulgação dos resultados da avaliação quadrienal, com a distribuição 

dos indicadores), com participação da PRPG. Definição de metas e estratégias para o quadriênio 

2021-2024; 

- Todo o ciclo, após uma “meta-avaliação” (ver item “h” a seguir), será repetido em 2024-2025, 

preparando-se para o quadriênio seguinte. 

 

e. RECURSOS 

- Serão aperfeiçoados e discutidos os instrumentos de análise e obtenção de dados disponíveis 

para a autoavaliação (SciVal, processamento interno dos CVs Lattes, questionários eletrônicos, 

etc); 
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- Docentes e pesquisadores de outras IES serão convidados, no 2º. Semestre de 2021, para 

auxiliar nessa avaliação (i.e., dependendo da situação da pandemia essas visitas poderão ser 

realizadas de modo presencial, utilizando recursos do PROEX do PPG). Nesse sentido, é 

importante destacar que alguns docentes do PPG (i.e., José Alexandre F. Diniz Filho, Levi Carina 

Terribile, Mario Almeida-Neto e Paulo de Marco Jr já estão participando de processos análogos 

na UFG e em outras instituições, como UFPA e UFBA). 

 

f. EQUIPE  

A autoavaliação e o planejamento no PPG têm sido feitos de forma mais continuada na Comissão 

Administrativa/PROEX do PPG, mas a partir da necessidade de formalização foi constituída uma 

comissão específica. Essa comissão é presidida pela Profa. Levi Carina Terribile, que participou 

de todas as reuniões com a PRPG-UFG a partir de 2020, além dos docentes Marcus V. Cianciaruso 

e Mario Almeida-Neto (ex-coordenadores), e da TAE Suely Ribeiro, secretaria do PPG. Temos 

também a participação do discente de Doutorado Carlos Libório, que foi indicado também como 

representante dos discentes na comissão PROEX, e um egresso do PPG com grande experiência 

em avaliação, coordenação e criação de PPGs, o Dr. Sidney Gouveia da UFS, que é também 

coordenador de diversos projetos em parceria com o PPG pelo CNPq e CAPES (PROMOB, Escola 

de Altos Estudos CAPES 2019, Edital CNPq). Essa equipe está trabalhando de forma integrada 

com a coordenação do PPG desde 2020 (Profs. José Alexandre F. Diniz Filho e Thiago Rangel em 

2019, sendo este último substituído pelo Prof. Luis Mauricio Bini a partir de 2020). 

 

g. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados do processo de autoavaliação e do planejamento, em termos das ações e 

estruturação do PPG para o próximo período de avaliação, serão apresentados nas reuniões com 

os diversos segmentos (i.e, docentes, discentes, secretaria e eventualmente direção do 

instituto) e disponibilizados na webpage do Programa, tendo assim total visibilidade e 

transparência. 

 

h. META-AVALIAÇÃO 

Uma parte importante das discussões no final de 2021 refere-se ao próximo processo de 

autoavaliação, o que tem sido denominado meta-avaliação. Nesse processo serão discutidos 

diversos temas referentes à maneira como o processo auto-avaliativo foi conduzido ao longo de 

2021, incluindo por exemplo a qualidade dos dados obtidos (validação) e a adequação dos 

indicadores utilizados, levando potencialmente à eventual necessidade de criar e adotar novas 

métricas e indicadores que possam capturar aspectos mais específicos ou detalhados do PPG 

(mesmo que a própria área de avaliação não as adote necessariamente). 

Finalizando, para o projeto de planejamento estratégico do PPG em Ecologia & Evolução para o 

próximo quadriênio será importante considerar principalmente os seguintes aspectos gerais: 

1) A aplicação do modelo de realocação de bolsas pela CAPES a partir do início de 2020 

prejudicou consideravelmente o PPG por uma grande redução no número de estudantes de 

Doutorado no próximo quadriênio; 
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2) Continuar a discussão sobre a diminuição gradual do sombreamento em relação ao PPG em 

Biodiversidade Animal, especialmente após a aprovação do Doutorado deste em 2018; 

3) As mudanças gerais no sistema de avaliação da DAV/CAPES e suas concepções gerais, bem 

como a sua implementação a partir de um “modelo multidimensional” de avaliação para o 

próximo quadriênio. 

 

 

1.4 Os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do Programa, 

com foco na formação discente e produção intelectual. 

1.4.1. SWOT 

Principalmente após a avaliação de meio-termo da Área de Biodiversidade/DAV em agosto de 

2019, foram realizadas no PPG algumas discussões sobre a nova ficha de avaliação e os 

indicadores a serem utilizados nos diferentes itens (e algumas dessas discussões foram 

realizadas também em um contexto mais amplo, como por exemplo em seminários do ICB sobre 

a pós-graduação, no final de 2019). Foi realizada também a mesma apresentação para todos os 

discentes do PPG no último “Café com a coordenação”, de dezembro de 2019.  

Uma discussão mais aprofundada sobre esse processo aconteceu em 2019 e 2020 entre os 

docentes e representantes discentes da comissão PROEX, expandida para inclusão de ex-

coordenadores (Mario Almeida Neto e Marcus Cianciaruso) e de outros docentes mais 

envolvidos (Levi Carina Terribile), sobre as alternativas de se realizar, de forma mais organizada, 

uma avaliação do PPG a fim de subsidiar essas ações. Essas ações, no final de 2020, ocorreram 

também a partir das iniciativas da PRPG relatadas no item 1.3.1 acima. Esses docentes, conforme 

descrito no item 1.3, passaram a fazer parte da comissão de autoavaliação do PPG. 

Pensou-se em organizar as discussões do grupo para detectar as Forças, Fraquezas, Ameaças e 

Oportunidades (estratégia SWOT, em inglês “Strenght”, “Weakness”, “Opportunities” e 

“Threats”) do PPG, a partir de uma apresentação realizada pelo Prof. Vicente da Rocha Ferreira, 

da SECPLAN (Secretaria de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais), órgão ligado 

à Reitoria da UFG, e organizada pela PRPG. Nesse sentido, embora ainda sejam necessárias 

discussões mais amplas e divulgação dos resultados, foram identificados esses 4 componentes, 

que seriam, de modo preliminar e considerando os indicadores do PPG (ver a seguir, no item 

1.4.2): 

- FORÇAS: O PPG em Ecologia e Evolução é um PPG nota 7, portanto possui um corpo docente 

altamente qualificado e atuante, com uma excelente produção científica nacional e 

internacional, e com uma grande proporção de pesquisadores do CNPq (ver item 1.2.1). Com 

isso, não há problemas gerais de financiamento de pesquisa e atração de discentes, o que é 

ilustrado pela capacidade de atração de um grande número de alunos de alto nível de todo o 

Brasil (ver item 3.2). Esses dois aspectos reforçam a excelência do grupo em termos de pesquisa, 

em um claro sistema de retroalimentação positiva. As linhas de pesquisa estão consolidas e 

vários dos pesquisadores do PPG são referências nacionais e internacionais nessas linhas de 

atuação. Além disso, apesar de todos os docentes possuírem um alto grau de independência, de 

todo modo continua sempre havendo muita colaboração entre os docentes e os laboratórios, 

com muitos trabalhos em coautoria, demonstrando claramente a consolidação de grupos 
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efetivos de pesquisa envolvendo docentes, discentes e pós-docs. Outra consequência 

importante da atração de bons discentes é o seu enorme envolvimento com o PPG, em diversos 

aspectos (participando de comissões, realizando seminários, auxiliando os recém-ingressos, 

etc.); 

- OPORTUNIDADES: Apesar da situação precária do Brasil em termos econômicos e políticos 

especialmente a partir de 2019, o PPG continuou conseguindo desenvolver suas atividades, em 

grande parte graças ao componente de “FORÇA” descrito anteriormente. Entretanto, a situação 

adversa já mostra o potencial de reação dos docentes e discentes em termos de desenvolver 

estratégias para melhorar a divulgação científica e combater o negacionismo, “fake News” e a 

desinformação, inclusive a partir da pandemia de 2020 (e.x., criação do blog e maior uso efetivo 

das redes sociais). Além disso, conforme colocado no item 3.2, a excelência do PPG abriu 

oportunidades de novas colaborações e uma forte atuação no sentido de subsidiar políticas 

públicas, particularmente no caso da pandemia da COVID-19. Ao mesmo tempo, o mesmo 

componente de FORÇA mostra, mesmo que de forma inicial, o potencial de driblar, pelo menos 

parcialmente, dos problemas de fomento à pesquisa por meio interações internacionais, como 

por exemplo a possibilidade de financiar bolsas de pós-doutorado para egressos de alto nível; 

- FRAQUEZAS: Apesar das eventuais dificuldades, o PPG não apresenta realmente “fraquezas”, 

embora alguns itens de preocupação, pelo menos em relação às expectativas internas do PPG. 

Um desses pontos refere-se à produção discente, especialmente considerando alguns dos novos 

indicadores e métricas adotados pela CAPES a partir de 2019, e que podem (e de fato foram) 

melhor trabalhados (apesar das dificuldades relativas aos “time lags” envolvidos; mas ver item 

1.4.3 B a seguir, para uma discussão mais detalhada e possível correção do problema já neste 

quadriênio). Outro ponto a ser considerado é a necessidade de um maior envolvimento de 

alguns (poucos) docentes em relação ao PPG, algo também ligado à questão do sombreamento 

com o PPG em Biodiversidade Animal, e que já está nas discussões sobre as ações mais gerais 

de planeamento e autoavaliação (ver item 1.3.2 acima). Outra característica importante nesse 

sentido (embora não seja necessariamente uma “fraqueza”, mas sim o próprio perfil do PPG), é 

que o perfil do curso, com maior ênfase em questões teóricas e evolutivas, o torna mais 

dependente, em termos de financiamento e bolsas, de ações governamentais que priorizem 

pesquisa básica e excelência acadêmica;  

AMEAÇAS: Ironicamente, considerando a última das fraquezas apresentadas anteriormente, a 

principal ameaça ao PPG (externa) é a própria CAPES e a política do Governo Federal em relação 

à Ciência, Tecnologia & Inovação. A partir de 2020, a DPB/CAPES adotou uma política que 

entendemos bastante equivocada em termos de concessão de bolsas e política de comunicação. 

O PPG terá em meados de 2020 um total de 18 bolsas de Doutorado como “empréstimo”, o que 

irá certamente comprometer os próximos processos seletivos até 2022 ou 2023 (interagindo de 

forma complexa a cada ano, tornando muito difícil o planejamento da distribuição e alocação 

de bolsas; em 2021 esse número se “reduziu” a 15, mas o mestrado passou a ter duas cotas 

como empréstimo). Esses números que interagem a cada ano também dependem da Nota do 

PPG, mas pelo modelo atual eles devem convergir para um valor “esperado” em torno de 20-25 

bolsas de Doutorado, se mantiver sua avaliação como nota 7 e dependendo dos demais 

indicadores. E, com a tendência a redução de bolsas e de alunos totalmente dedicados, o 

número de titulações diminui, gerando um círculo vicioso de perda de bolsas com pontos de 

equilíbrio cada vez menores. Esse problema reflete tanto questões internas à CAPES quanto os 

problemas mais gerais no Sistema Nacional de CTI em grande escala no país e que têm sido 

combatidos por diversas ações dos pesquisadores e docentes, especialmente por meio das suas 
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principais organizações, como ABC e SBPC. Além disso, como colocado no item de “fraquezas”, 

o caráter teórico do curso gera uma maior vulnerabilidade a esses problemas governamentais 

também no CNPq, que a partir de 2020 passa a priorizar áreas fortemente aplicadas e 

tecnológicas para projetos e bolsas (embora, por outro lado, o grupo tenha conseguido uma 

série de projetos de grande porte que têm permitido a manutenção de atividades de pesquisa 

e alguns bolsistas, especialmente de pós-doutorado – bolsas DTI-A ou DTI-B do CNPq). 

 

A partir da identificação dos 4 componentes do SWOT e suas correlações e balanços, bem como 

estimativa dos indicadores (ver cronograma do projeto de autoavaliação apresentado no item 

1.3.2 acima) o grupo irá discutir ações para o próximo quadriênio que permitam, dentro das 

possibilidades e considerando o perfil do curso, manter o seu status de excelência. Por exemplo, 

é possível tentar captar recursos do exterior e, de fato, o Prof. Thiago Rangel já conseguiu, no 

início de 2020, 2 bolsas de Pós-Doc do projeto de colaboração com a Dinamarca que foram 

implementadas para dois egressos do PPG por 3 anos já no início de 2020. Uma outra egressa 

(Elisa Barreto) deverá continuar seu trabalho de pesquisa com a Dra. Catherine Graham em 

colaboração com o grupo de macroecologia de Goiânia, mas também recebendo bolsa do SWL 

da Suíça (o que mostra certamente a importância do Programa PDSE). Em 2020, o PPG propôs 

um projeto ao CNPq no novo modelo de concessão de bolsas de Mestrado e Doutorado adotado 

pela agência, e foi contemplado com 1 bolsa (foram solicitadas 10 bolsas). Embora o resultado 

não resolva o problema criado pelo novo modelo da CAPES, isso mostra o destaque do PPG de 

pelo menos ter sido contemplado, considerando a extrema limitação de recursos do CNPq para 

esse edital. A FAPEG, em 2021, já foi capaz de retomar o seu financiamento de bolsas e concedeu 

2 bolsas de Doutorado (e duas de mestrado) ao PPG por meio da PRPG/UFG, e um processo 

seletivo foi realizado rapidamente a fim de incorporar novos discentes de Doutorado ao PPG. 

Isso ilustra a capacidade reação rápida do grupo, mesmo em uma situação adversa, e a 

possibilidade efetiva de usar essas oportunidades de colaboração do exterior para fomentar o 

grupo no Brasil.  

De qualquer modo, não é possível ignorar que há um ambiente de grande instabilidade no Brasil 

quando finalizamos o presente relatório, em março de 2021, em termos econômicos, sociais e 

políticos. Na prática, há uma grande dificuldade de manutenção de atividades de pesquisa 

considerando o ambiente de perseguição intelectual e atitudes anticientíficas, inclusive por 

parte da própria CAPES. As muitas discussões sobre avaliação que resultaram nas mudanças 

(positivas) na ficha de avaliação em 2019 exigem planejamento e adequações, mas não há, de 

fato, nem mesmo a garantia de que essas políticas continuarão e que estas sejam coerentes com 

as realidades de financiamento e mesmo mais gerais (um exemplo disso seriam métricas que 

considerem o PDSE).  

Sem dúvida, nesse tipo de ambiente que temos no Brasil em 2020, pensar seriamente em ações 

de planejamento e a adoção de uma estratégia SWOT seriam importantes para tentar resistir a 

essas ameaças. Por outro lado, é importante considerar também muitos efeitos adversos sobre 

os docentes e discentes, ligados à falta de perspectivas e desestímulo de realizar qualquer ação 

por conta das fortes ameaças. Some-se a isso a pandemia que chegou ao Brasil a partir de 

fevereiro/março de 2020, com paralização das atividades presenciais na UFG e à dificuldade de 

manter muitas atividades à distância, isso sem considerar os efeitos deletérios psicológicos e 

sociais da pandemia e os muitos dos aspectos de atitude anticientífica por parte do Governo 

(reforçando a realidade das ameaças sérias a médio/longo prazo, conforme discutido acima). 

Diante desse quadro de forte instabilidade, torna-se difícil realmente pensar em planejamento 
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e é preciso questionar se qualquer ação nesse sentido é suficiente para contrabalancear os 

efeitos deletérios de tudo que está ocorrendo no Brasil em 2019-2020.  

 

1.4.2. Painel de Indicadores (a partir dos indicadores da quadrienal 2017-2020 

da área de Biodiversidade) 

A fim de facilitar a discussão dos pontos fortes e fracos do PPG em termos de autovaliação a 

serem apresentados no item 1.4.3 a seguir, apresenta-se rapidamente um painel dos principais 

indicadores quantitativos a serem considerados na nova ficha de avaliação nos seus quesitos de 

“Programa”, “Formação” e “Impacto na Sociedade”. 

 

a. PROGRAMA 

- 24 docentes, sendo 20 do Núcleo Permanente (NP = 83%) 

- Orientações Concluídas: 95% do NP 

- Orientações em Andamento: 100% do NP 

- Participação do NP em disciplinas: 100% (pelo menos 1 no quadriênio; mediana 2,5) 

- Docentes Exclusivos: 8 (40% do NP) 

- Bolsistas PQ do CNPq: 4 nível 1A, 5 nível 1, 8 nível 2 (85% do NP como PQ) 

 

b. FORMAÇÃO 

- Artigos (> B3 discentes/egressos) / Ms-Equiv   =>   ~309 artigos / (53D x 2,5) + 30M = 1,9 

- Artigos (> A4 discentes/egressos) / Ms-Equiv    =>   ~245 artigos / (53D x 2,5) + 30M = 1,5 

- Artigos (A1 ou A2 discentes/egressos) / Ms-Equiv  =>   ~165 artigos / (53D x 2,5) + 30M = 1,0 

- 8 discentes (2017-2020) com > 2 artigos/ano 

- 38 discentes com >= 1 artigo em periódico/ano 

- 96 discentes/egressos autores 

- Conversão tese -> artigo (pelo menos 1): 70% geral 2013-2020 (85% 2013-2016) 

- Tempo de titulação Mestrado: 25 meses 

- Tempo de titulação no Doutorado: 49 meses 

- Total de artigos do PPG no quadriênio: 585 

- % artigos A1: ~ 33% 

- % artigos A1-A2: 53% 

- Pontuação Indicada (4 artigos por docente do NP) estimada: 5315 (89,6% do máximo) 

- Produção indicada média dos 15 docentes do NP: 354 (88% do máximo) 
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- Produção indicada média do total do NP: 321 (80% do máximo) 

- Media de dissertações por orientador NP: 1,3 

- Média de teses por orientador NP: 2,5 

- CV% das orientações: 0,72 

- Total de defesas: 52 doutorados e 30 mestrados (162,5 MsC-equiv.) 

- Teses/Dissertações defendidas pelo NP: 90% (95% se considerando ex-NP); 

 

c. IMPACTO NA SOCIEDADE 

- % NP com 2 artigos A1 no quadriênio: 80% 

- % NP com 1 artigo A1 no quadriênio: 95% 

- % NP com H > 7: 100% 

- % NP com H > 10: 95% 

- Mediana do H no NP: 23 

- 8 alunos estrangeiros no quadriênio 2017-2020 

- 14 PDSE ou equivalente (10 CAPES, 2 CNPq e 2 outros financiamentos) 

- 5 docentes com projetos internacionais financiados 

- 10 docentes em corpo editorial internacional (> A4) 

- 7 docentes em corpo editorial nacional   

 

 

1.4.3. Autoavaliação no Quadriênio 2017-2020 

A) Pontos Fortes 

A avaliação do PPG junto à CAPES no último quadriênio (2013-2016) foi certamente bastante 

positiva. Além do próprio fato de alcançar o Nível 7, entende-se por exemplo que o elevado 

número de docentes com bolsas de produtividade em pesquisa (CNPq) no corpo docente 

permanente pode ser considerado um indicador geral inequívoco de que o PPG apresenta uma 

produção científica internacional destacada e com elevados níveis de internacionalização. Pela 

análise de diversos indicadores obtidos a partir dos dados entre 2017 e 2020, entendemos que 

o padrão de excelência do PPG em Ecologia e Evolução se mantém neste quadriênio, mesmo 

considerando as mudanças na ficha de avaliação (e em um certo sentido em algumas mudanças 

conceituais mais profundas em relação ao processo). Mas, certamente, é preciso que essa 

excelência em pesquisa se reflita em outros componentes do PPG, especialmente em termos de 

formação e produção discente, bem como outras formas de inserção social do PPG em um 

contexto internacional, nacional e regional/local. 
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Em relação à produção científica, até o momento foram publicados pelos docentes permanentes 

e discentes do PPG mais de 585 artigos, sendo que destes a grande maioria se encontra em 

revistas com Qualis A, e em torno de 33% em periódicos com Qualis A1 (há alguma variação 

entre os docentes, mas portanto o número total está em torno de 6 artigos/NP/ano até 2020, 

um valor bem elevado para a área e mesmo para PPGs 6 e 7 (especialmente considerando a 

elevada proporção de artigos A1 e A2). Esses valores são bastante elevados para a área de 

Biodiversidade e, de fato, 90% dos docentes já satisfazem, ainda nos dois primeiros anos do 

quadriênio, os indicadores máximos de qualidade da produção científica.  

Considerando os novos critérios de pontuação a partir da produção indicada (i.e., 4 artigos/NP) 

com base no impacto relativo dos periódicos indicados e da participação de discentes/egressos 

(reforçando o componente de “formação”), estima-se que essa produção tenha alcançado uma 

pontuação em torno de 5300 pontos (de um máximo de 6000 pontos, portanto equivalente a 

cerca de 88% do valor máximo possível). Pelas estimativas apresentadas na avaliação de meio-

termo em agosto de 2019, esse valor seria superior à mediana dos PPGs 7 e compatível com a 

distribuição dos PPGs de excelência na área.  

Em termos de citação e visibilidade internacional, que estão mais associadas ao nível de 

excelência (notas 6 e 7), 100% do corpo permanente apresenta índice h > ou = 7, ~95% 

apresentam h > = 10 (a mediana do h no NP foi igual a 23, e 6 docentes possuem h > = 30. Esse 

elevado nível de produção está associado também a uma elevada internacionalização, com pelo 

menos 25% dos artigos envolvendo autores ou coautores estrangeiros, bem como a participação 

em diversos projetos e eventos internacionais. 

Entretanto, apesar do destaque em termos de produção científica, entendemos ser 

extremamente importante que essa elevada produtividade se reflita na formação discente. Isso 

aparece claramente nos valores altos da produção indicada, que necessariamente refletem uma 

importante co-autoria entre discentes e docentes. De modo geral, cerca de 30-40% da produção 

científica total do PPG inclui discentes ou egressos como autores e coautores, sendo que 

diversos deles já possuem uma produção científica elevada e continuada (destaca-se que 

mesmo que esse valor de % possa não parecer muito destacado em relação a outros PPGs, é 

importante considerar os números absolutos, em consequência da elevada produção total dos 

docentes; ~ 200 artigos). Conforme destacado anteriormente, 8 dos alunos de Doutorado 

matriculados em 2017-2020 possuem uma produção científica continuada com pelo menos 2 

artigos em periódicos (usualmente em Qualis > B1) nos últimos 4 anos (> 8 artigos no total), e 

38 deles com pelo menos 1 artigo em periódico por ano no quadriênio, dentre um total de cerca 

de 96 discentes e egressos autores no quadriênio.  

Entendemos também que a boa formação dos discentes, que de fato é o objetivo principal do 

programa de Pós-Graduação, não é apenas função da elevada produção científica do corpo 

docente e sua inserção internacional. Existe um esforço coletivo para que os docentes 

participem de diversas atividades acadêmicas e, de fato, 100% dos docentes permanentes 

participaram de pelo menos 1 disciplina durante o quadriênio (em geral mais de uma) e orientam 

alunos tanto na pós-graduação quanto na graduação, com bolsas de Iniciação Científica, em 

estágios e em trabalhos de conclusão de curso. Mais importante, acreditamos que o conjunto 

de disciplinas do PPG em Ecologia e Evolução da UFG merece destaque tendo em vista diferentes 

aspectos, tais como, atualidade, diversidade e complementaridade. A nossa experiência tem 

demonstrado que essas disciplinas auxiliam consideravelmente na produção acadêmica do 

corpo discente (dissertações, teses e artigos científicos). Entendemos que uma evidência desse 

forte componente de formação é o fato de muitos “alunos especiais” (i.e., para a UFG, alunos 
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de outros PPGs de todo o Brasil matriculados em disciplinas isoladas) procurarem essas 

disciplinas, especialmente aquelas de caráter mais “instrumental”. 

Por outro lado, percebe-se um envolvimento muito forte dos discentes do PPG em todas as 

atividades propostas, muitas delas sendo desenvolvidas independentemente dos docentes. Por 

exemplo, já foi relatado os “Seminários do Alunos” que ocorre nas sextas -feiras desse 2015, que 

já passou de sua 150-iema edição. Mas há muitas outras atividades, como os cursos de R e de 

Python, e várias comissões que foram criadas em 2018-2019. Dentre estas destaca-se a 

comissão de comunicação, que organiza toda a parte de mídias e redes sociais do PPG. Os 

discentes possuem 5 representantes na Coordenadoria do PPG e 2 representantes nas 

comissões administrativas e de acompanhamento discente (sendo uma delas equivalente à 

comissão PROEX da CAPES), com forte atuação que contribuem para um bom desenvolvimento 

das atividades acadêmicas e administrativas do PPG.  

Em mais longo prazo, outro indicador importante que demonstra a excelência do programa e a 

preocupação com a qualidade da formação é o fato de que discentes do PPG tenham sido 

agraciados por três vezes (2014, 2016 e 2017) com o primeiro lugar no Prêmio CAPES de Tese 

na área de Biodiversidade nos últimos anos. As premiações foram outorgadas aos egressos: 

Matheus Ribeiro (hoje docente da UFG e do Programa), Diogo Samia (atualmente PNPD do PPG 

em Ecologia e Evolução) e Bruno Vilela (hoje docente na UFBA). Um dos artigos da tese do ex-

aluno Diogo Samia recebeu o Prêmio Capes-Natura Campus Excelência em Pesquisa na categoria 

“Sociobiodiversidade e Conservação Biológica”, demonstrando o impacto social do PPG em 

maior escala. No presente quadriênio, em 2019 e 2020 as egressas Lilian Macedo e Raisa Vieira 

receberam menção honrosa no Prêmio tese na Área de Biodiversidade, referentes às teses de 

2018 e 2019 (aguardamos o envio das informações para o Prêmio Tese 2021, referente às teses 

de 2020). 

Outro aspecto que merece destaque e que, em um certo sentido, está ligado ao sucesso do 

programa, é a capacidade de captação de recursos, por meio de projetos de pesquisa individuais 

ou integrados. Embora vários dos docentes do programa possuam uma atuação mais teórica e, 

em princípio com uma demanda relativamente baixa por recursos, ainda assim há uma 

necessidade de captação de recursos especialmente para bolsas de Pós-Doutorado. A 

capacidade de captação de recursos, de qualquer modo, está altamente correlaciona com o nível 

de excelência do PPG. Conforme detalhado anteriormente (ver também o cadastro de projetos), 

100% dos docentes estão envolvidos em projetos financiados, e 90% são coordenadores dos 

diferentes projetos (na realidade > 50% dos docentes coordenam dois ou mais projetos 

financiados). Além dos grandes projetos integrados descritos no item 1.3 (dentro dos programas 

INCT e PELD), diversos docentes do programa foram contemplados com projetos PRONEN 

(núcleos de excelência para pesquisadores jovens, com bolsa de produtividade nível 2). A maior 

parte dos docentes permanentes do programa participam ou coordenam diversos projetos do 

CNPq e da FAPEG, e do total de 56 projetos cadastrados e ativos na plataforma SUCUPIRA em 

2017-2020, 46 deles possuem financiamento do CNPq (25), FAPEG (13), Fundação Boticário (2), 

CAPES (2), MMA (1), FAPDF (2) e FCT (1). Embora seja difícil estimar o volume total de recursos 

efetivamente disponível para os docentes do PPG nos mais diferentes projetos nacionais e 

internacionais (em função de colaborações e compartilhamento dos recursos aprovados), 

valores de ordem de R$ 10.000.000,00 por 5 anos em termos de capital, custeio e bolsa, seriam 

uma aproximação conservadora e, de fato, é possível afirmar que não há problemas de falta de 

recursos para pesquisa no PPG. 
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B)  Pontos a Melhorar 

Embora o Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFG tenha alcançado nota 7 

na última avaliação quadrienal da CAPES e mantenha seu nível de excelência em termos gerais 

de indicadores de produção científica, formação e internacionalização, sempre existe espaço 

para aprimorar em diversos aspectos. Isso se torna importante especialmente considerando as 

mudanças na ficha de avaliação da CAPES (apesar de muitas das novidades dessa ficha já terem 

sido consideradas na avaliação desde o triênio anterior).  

Conforme já discutido em mais detalhes no item 1.3 acima, uma avaliação mais detalhada dos 

indicadores elencados pela área começou a ser realizada após o seminário de meio termo da 

área de Biodiversidade, em agosto de 2019, e foi importante para revelar alguns pontos que 

merecem atenção (embora seja difícil, em muitos casos, corrigir esses potenciais problemas 

ainda neste quadriênio, dado o atraso de seus efeitos). Foram apresentados no item 1.3 as 

estratégias a serem adotadas e considerando os graves problemas decorrentes das mudanças 

nas políticas da CAPES a partir de 2019 e, especialmente, a partir de 2020 (corte de 18 bolsas de 

Doutorado em curto-médio prazo). De qualquer modo, alguns desses pontos estão detalhados 

a seguir, especialmente considerando as discussões que ocorreram no seminário de meio termo: 

 

a) Produção Científica Discente 

Embora o PPG não possua realmente problemas de produção docente (ou discente, na nossa 

compreensão), tanto em termos qualitativos quanto quantitativos, entende-se que há sempre 

espaço para melhorar em termos de produção discente e egressos. Não entendemos que os 

índices do PPG sejam inadequados, mas podem ser melhorados considerando que se trata de 

um programa de excelência e que houve uma mudança na maneira com que a área estima essa 

produção. Na realidade, essa discussão em torno da produção discente (como um ponto a ser 

corrigido) ressalta um exemplo recente que aconteceu neste quadriênio 2017-2020 em termos 

das ações contínuas de autoavaliação e planejamento estratégico que são adotadas no PPG 

desde o início do seu funcionamento e discutidas no item 1.3 acima.  

A partir de uma análise dos dados de 2017-2018 foi detectado um pequeno problema potencial 

na produção discente, considerando os novos indicadores e sua colocação na nova ficha de 

avaliação (i.e., embora haja muitos alunos com uma produção excepcional tanto qualitativa 

quanto quantitativamente, há alguns alunos sem produção continuada), especialmente 

considerando o aumento no número de defesas de mestrado e doutorado esperadas para 2019-

2020. Constatou-se que esse aumento no número de mestres-equivalentes e a adoção de um 

peso igual a 2,5 Doutorado/Mestrado elevaria consideravelmente o denominador do indicador 

de produção discente total (item 2.1 na ficha de avaliação). Com isso, a preocupação com os 

indicadores de produção discente, que na realidade já existia mesmo antes da avaliação de 

meio-termo de agosto de 2019, se agravou e a principal meta do PPG para 2019-2020, mesmo 

considerando o curto espaço de tempo disponível, foi melhorar a produção discente e 

proporção de alunos com produção científica e pelo menos manter os indicadores de 2017-2018 

(i.e., compensar o aumento do MsC-equivalente). Para tentar alcançar essa meta, diversas ações 

foram implementadas imediatamente após a avaliação de meio termo de 2019 (embora 

houvesse dúvida se seu efeito pudesse ser ainda percebido neste quadriênio): 
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- Apresentação dos indicadores para os docentes, chamando atenção para a necessidade de 

publicação dos resultados das dissertações e teses já defendidas, com ênfase naqueles 

finalizadas a partir de 2015-2016 (considerando a definição de “egresso” da DAV/CAPES);  

- Reuniões com discente e comunicação com os egressos discutindo os novos critérios de 

avaliação e chamando atenção para a importância da produção discente para a manutenção da 

nota do PPG; 

- Um maior rigor no processo seletivo 2020 em relação aos itens de produção científica; 

- Um incentivo à produção científica por processos formativos em disciplinas, notadamente a 

disciplina de “Dinâmica da Produção e Avaliação Científica” (ofertada em 2019 e 2021) e 

“Redação Científica” (novamente ofertada em 2020-2), ambas com procura crescente; 

- Oficinas de redação e produção científica, lideradas pelas duas bolsistas PNPD do PPG 

(propostas para 2020, mas ocorridas apenas parcialmente em função da pandemia); 

- Aprovação em 2020 da nova norma interna de atividades complementares, com maior peso 

para a publicação de artigos como parte dessas atividades, e com maior peso. 

 

De fato, entendemos que essas ações aparentemente surtiram efeito, pois mesmo com o 

aumento significativo do MsC-equivalente em 2019 e 2020, o índice geral de produção discente 

subiu um pouco em relação à primeira metade do quadriênio, inclusive em um contexto de 

publicação em periódicos de maior impacto (ver itens 2.1 e 2.2). Espera-se que a continuidade 

das ações propostas para corrigir esse indicador continuem e apareçam de forma mais clara no 

próximo período de avaliação.  

 

b) Procedimentos Administrativos 

Ainda é preciso otimizar alguns procedimentos internos de secretaria e administrativos do 

programa, especialmente em termos de acesso dos discentes a serviços de forma automática, 

apesar de grandes avanços ao longo de 2019. Em 2017, a UFG iniciou a implementação de um 

novo sistema acadêmico na Pós-Graduação (o SIGAA, dando continuidade à implementação 

inicial na graduação em 2014). O sistema ainda possui muitos problemas, mas estes devem ser 

gradualmente solucionados e, quando isso ocorrer, a qualidade do acesso dos discentes a uma 

série de serviços, bem como a comunicação geral dos docentes-discentes, deve melhorar 

consideravelmente. 

Uma grande inovação ocorreu no final de 2019, com a implementação dos sistemas para defesas 

de teses/dissertações e registro de pedido de diploma no SEI (Sistema Eletrônico de 

Informação), em consonância com o sistema nacional do Governo Federal. A nova 

implementação permite a assinatura digital de atas, o que facilita muito a realização de defesas 

por webconferência, e agiliza toda a tramitação dos processos. Os procedimentos 

implementados pela PRPG da UFG foram analisados e discutidos com os docentes e um tutorial 

detalhado e adaptado ao PPG foi disponibilizado na webpage, estando em pleno funcionamento 

para as defesas já no início de 2020. Espera-se, a partir de 2021, usar o SEI para criar processos 

mais gerais de acompanhamento discente (em termos de documentação, estágio-docência, 

relatórios anuais, etc.) e poder associar processos mais formais de defesa de qualificação e 

dissertação/tese a esses processos. 
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c) Questões Acadêmicas e Oferta de Disciplinas 

A última discussão e reorganização geral da estruturação acadêmica do PPG ocorreu há cerca 

de 10 anos. Em 2019 foi iniciada, com vistas ao próximo quadriênio, uma discussão mais geral 

sobre a estrutura acadêmica da PPG (em termos de linhas de pesquisa e disciplinas), bem como 

composição do corpo docente, para fins de implementação a partir de 2021 e utilizando 

informações de questionários enviados aos docentes. Nesse sentido, um ponto importante é 

uma melhor definição recíproca dos perfis do PPG em Ecologia & Evolução e do PPG em 

Biodiversidade Animal, para evitar ou minimizar os sombreamentos, conforme discutido no item 

1.3.2).  

De forma mais efetiva, discussões em torno da estrutura curricular (disciplinas) e sua oferta 

foram iniciadas e já implementadas a partir de 2019. No último quadriênio (e continuando neste) 

houve uma maior oferta de disciplina mais amplas de formação dos alunos, incluindo aspectos 

de filosofia da ciência, metodologia da pesquisa, cienciometria e produção científica, além de 

divulgação científica, o que é importante em termos de formação atual. Será importante ampliar 

essa oferta e incluir mais tópicos ligados ao empreendedorismo, formação profissional, além de 

aspectos econômicos e sociais, que podem aumentar as chances dos discentes de conseguirem 

uma boa colocação no mercado de trabalho, seja na academia, em órgãos governamentais, em 

ONGs ou na iniciativa privada. 

Em termos de oferta, a partir de 2019 procurou-se concentrar as disciplinas mais longas (i.e., 2 

meses) no primeiro semestre, com o 2º semestre ficando inteiramente reservado às disciplinas 

condensadas mais operacionais e metodológicas (o que permite inclusive que alunos de todo o 

Brasil participando dessas disciplinas, como tem ocorrido rotineiramente). Com a pandemia e a 

suspensão do calendário acadêmico, bem como a adoção de ensino remoto (que possui uma 

dinâmica diferente), essa ideia foi prejudicada em 2020/2021 e essa discussão deverá ser 

retomada considerando a nova realidade. Por outro lado, as experiências de ensino remoto têm 

sido bastante positivas e podem permitir uma maior participação de docentes estrangeiros nas 

disciplinas sem aumento de custos do PPG (e isso é uma das metas gerais sendo propostas pela 

PRPG). 

Um outro aspecto importante é tentar melhorar a inserção social do programa, desenvolvendo 

novas abordagens em termos de melhor uso das mídias digitais (incluindo projetos de 

divulgação científica por mídias sociais). Diversos docentes já realizam tais ações, mas é possível 

utilizar o PPG como um canal de integração e centralizar/organizar tais atividades, aumentando 

sua efetividade. O mesmo se aplica à possibilidade de aumentar, principalmente por meio dos 

discentes, a integração com a educação básica. De qualquer modo, já houve algumas melhorias 

nesse sentido, inclusive com a ampla participação dos discentes. 

Finalmente, existem também vários pontos importantes a explorar em relação às disciplinas e 

envolvimento do corpo discente, incluindo por exemplo, a nova resolução da UFG sobre 

integração entre níveis de ensino (a CEPEC/CONSUNI 01/2017). Essa integração apresenta 

diversas possibilidades interessantes que agora podem ser exploradas de forma mais efetiva. 

Esperamos que isto facilite a (i) integração entre discentes de graduação e pós-graduação 

(importante em termos motivacionais para os primeiros), o aprendizado de conceitos básicos 

que discentes do PPG requeiram e (iii) o engajamento desses discentes em atividades 

pedagógicas, principalmente, como tutores dos discentes da graduação.  
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2. FORMAÇÃO 

2.1 Qualidade e adequação das teses, dissertações ou equivalente em relação 

às áreas de concentração e linhas de pesquisa do Programa. 

Em termos de formação, no quadriênio anterior (2013-2016), 50 dissertações e 37 teses foram 

defendidas. No quadriênio 2017-2020, 30 dissertações de mestrado e 53 teses de doutorado 

foram defendidas. O aumento do número de defesas de doutorado decorreu da vinda de 

discentes estrangeiros (com financiamento da OEA e Grupo Coimbra) e, principalmente, pela 

ação do PPG de converter bolsas PROEX de Mestrado em bolsas de Doutorado (na proporção de 

3 para 3), bem como oferta de bolsas FAPEG (Fundação de Amparo a Pesquisa de Goiás). 

A partir desses números totais de defesas, o MsC-equivalente do PPG em Ecologia e Evolução 

no quadriênio foi igual a 162,5. É importante notar que houve um aumento no número de 

defesas ao longo do quadriênio, aumentando o MsC-equiv de 34 para 47, com um aumento 

gradual dos mestrados (com máximo de 12 defesas em 2020) e de doutorados (com um valor 

de 17 defesas em 2019 que é muito maior que média geral de 10-11). Esse padrão deve 

continuar nos 2 primeiros anos do quadriênio, mas deve declinar gradualmente em função do 

novo modelo de alocação de bolsas da CAPES, que reduzirá consideravelmente as bolsas de 

doutorado disponíveis para o PPG. 

Os tempos de titulação do mestrado e doutorado estão adequados, com mediana de 25 meses 

e 49 meses, e com 90% dos alunos do quadriênio defendendo antes de 28 e 54 meses, 

respectivamente. Em 2020, por causa da pandemia, os tempos máximos de titulação para o 

mestrado e doutorado foram iguais a 30 e 57 meses, respectivamente. É importante destacar 

que essas médias são sempre inferiores aos limites adotados anteriormente pela área de 

Biodiversidade (ou seja, 27 e 54 meses).  

Em geral as dissertações de Mestrado do PPG são compostas por 1 ou 2 artigos, e as teses de 

Doutorado por 3 ou mais artigos, além de introdução e conclusões gerais. Pelo Regulamento 

Geral dos Cursos de Pós-Graduação da UFG (Resolução CEPEC UFG 1403), os capítulos das 

dissertações e teses podem ser escritos em idioma estrangeiro, mas os títulos e a 

introdução/conclusões devem ser em português (de modo que é preciso avaliar esse indicador 

observando os artigos e capítulos). Do total de teses defendidas, cerca de 90% possuem todos 

os capítulos em inglês e, das dissertações, cerca de 30% foram escritas totalmente em inglês. 

A produção discente do PPG em Ecologia e Evolução, considerando os alunos ativos e os 

egressos (item 2.1. da nova ficha de avaliação), é bastante destacada, tanto em termos 

quantitativos e qualitativos. Considerando os dois últimos quadriênios (2013-2020), o índice de 

conversão de teses em artigos é aproximadamente igual a 72% (i.e., 72% das teses defendidas 

geraram, pelo menos, 1 artigo publicado). De qualquer modo, existe uma defasagem temporal 

na publicação (especialmente em 2020), de modo que se forem excluídos os 2 últimos anos, 

esse índice sobe para algo como 82%. Além disso, diversas teses (provavelmente a maioria dos 

doutorados) resultaram em 2 ou mais artigos.  

Parte da produção discente é resultante de atividades desenvolvidas em disciplinas ou de 

iniciativas independentes dos discentes que colaboram entre si para publicação de artigos. 

Claramente, esse tipo de produção é incentivado pelo PPG (e.g., em disciplinas específicas, 

sistema de qualificação, reuniões regulares com a coordenação do curso e com a atribuição de 

créditos em atividades complementares para artigos publicados). No entanto, é importante 
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destacar que o PPG, desde sua criação, sempre tentou estimular a cultura de publicação de 

qualidade sem qualquer exigência formal. Por exemplo, o PPG não exige publicações científicas 

para a concessão dos títulos de mestre ou doutor (inclusive por questões legais). 

Assim, 309 artigos em periódicos com discentes ou egressos como autores ou co-autores foram 

publicados, correspondendo a cerca de 55% da produção total em termos de artigos publicados 

pelo PPG em Ecologia & Evolução. Considerando o número de dissertações e teses como uma 

referência geral do “tamanho” do corpo discente em equilíbrio, a produção discente seria, 

portanto, cerca de 3,7 artigos/discente ou egresso no quadriênio, ou seja, em média teríamos 

algo próximo a 1 artigos/discente/ano. Considerando o maior peso do doutorado e utilizando-

se o MsC-equiv, a produção total dos discentes/egressos está em torno de 1.9. Isso significa, 

portanto, que cada discente ou egresso publica quase 2 vezes a expectativa geral de que uma 

dissertação de mestrado deve gerar 1 artigo e uma tese de doutorado deve gerar 2 ou 3 artigos 

(ou seja, os pesos utilizados para o MsC-equiv). Esses valores podem ser um pouco menores 

considerando o QUALIS referência, mas espera-se uma redução menor do que 5%, já que a maior 

parte da produção discente está em periódicos A e consistentemente > B3 (como será discutido 

no item 2.2). 

 

2.2 Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos. 

A maior parte da produção do PPG em Ecologia & Evolução está em periódicos A (Qualis 

referência), e a estimativa geral é que 33% dos artigos foram publicados em periódicos A1 e 53% 

em periódicos (A1 + A2) (ver item 2.4).  Considerando apenas os artigos com discentes/egressos 

como autores ou coautores em relação ao MsC-Equiv, estima-se que no quadriênio foram 

publicados 245 A1-A4 por esses discentes ou egressos, resultando em um índice igual a 1,5. Isso 

significa que os discentes e egressos estão publicando 50% acima da expectativa apenas em 

artigos Qualis A. Entretanto, é importante destacar que a maior parte desses artigos está 

publicada em periódicos A1 + A2, e a estimativa apenas para essas duas categorias é que o índice 

seria igual a 1,0. Assim, em média, cada aluno está cumprindo a sua expectativa mesmo 

considerando apenas os periódicos A1 e A2.  

Analisando apenas os artigos principais das teses defendidas no quadriênio, podemos destacar 

publicações nos periódicos de grande destaque na área de Biodiversidade, incluindo Journal of 

Biogeography (6), Global Ecology and Biogeography (5), Biological Conservation (5),  Ecology and 

Evolution (3), Molecular Phylogenetics and Evolution (3), Global Change Biology (3), Oikos (2), 

Landscape Ecology (2), Ecography (2), Plos One (1), Biodiversity and Conservation (1), Forest 

Ecology and Management (2), Diversity and Distributions (1), Nature Communications (1), 

American Naturalist (1), Freshwater Biology (1), Hydrobiologia (1), Proceedings of the Royal 

Society B (1), Ecological Modeling (1) e Scientific Reports (1). Os números entre parênteses 

indicam o número de artigos diretamente derivados das teses em cada periódico. Vários artigos 

resultantes de teses em andamento já foram publicados nesses periódicos. Em termos de 

produções mais destacadas oriundas de teses do quadriênio, chamamos atenção para a tese de 

André Menegoto Domingos, publicada na “Nature Communications” em 2018, e de Marco Tulio 

Pacheco Coelho no “Proceedings of the Royal Society B”. Para alunos com teses ainda em 

andamento, um destaque certamente é a publicação de um dos artigos da tese de Oscar Daniel 

Plazas Jimenez na “Trends in Ecology and Evolution”, em 2020. 
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É importante ressaltar também que, dentre os discentes/egressos deste quadriênio, temos 8 

que publicaram 2 ou mais artigos/ano entre 2017-2020 (Bruno Roberto Ribeiro, Marco Túlio 

Pacheco Coelho, Karine Borges Machado, João Fabricio Rodrigues, André Andrade, Lilian Sales 

Macedo e Cibele de Cassia Silva). No mesmo grupo, temos 32 discentes/egressos que 

publicaram entre 1 e 2 artigos/ano. Esses destaques mostram que existem alguns alunos com 

altíssima produção científica, formando uma distribuição canônica aproximadamente log-

normal de produção/autor. Entretanto, considerando a produção total no quadriênio, 96 

discentes diferentes (atuais e egressos) publicaram artigos científicos. Considerando as 

características de formação e atuação dos discentes no PPG, há também muitas co-autorias 

entre eles, algo importante em termos de atuação científica atualmente. 

 

2.3 Destino, atuação e avaliação dos egressos do Programa em relação à 

formação recebida. 

2.3.1. Nucleação 

Até final de 2020, o PPG em Ecologia e Evolução já titulou um total de 180 mestres e 103 

Doutores. As primeiras defesas de Doutorado ocorreram há cerca de 10 anos, mas já é possível 

perceber um forte componente de nucleação e de desenvolvimento regional, tanto no Centro-

Oeste quanto no Norte e Nordeste (ver mapa no PDF anexo). Por exemplo, em 2018 e 2019, os 

Drs. André Padial (UFPR), Leandro Juen (UFPA), Ricardo Dobrovolski (UFBA) e Sidney Gouveia 

(UFS), egressos do PPG em Ecologia e Evolução da UFG e bolsistas de Produtividade em Pesquisa 

do CNPq, já são coordenadores de PPGs da área de Biodiversidade em suas respectivas 

instituições (além do Prof. Diogo Provetti, da UFMS), com grande importância para sua 

consolidação (por exemplo, na UFS o Prof. Sidney elaborou o APCN do Doutorado, aprovado 

durante a última avaliação quadrienal). Os quatro bolsistas PQ mantêm uma colaboração ativa 

com a UFG, e fazem parte de diversos projetos de pesquisa e cooperação, incluindo o INCT 

EECBio, PROCAD e o PROMOB. Os Profs. Matheus de Souza Lima Ribeiro (UFG, e docente do 

PPG) e Daniel de Paiva Silva (Instituto Federal Goiano), egressos de 2013 e 2014, 

respectivamente, também já são bolsistas de Produtividade do CNPq. Podemos citar outros 

egressos do PPG formados nos quadriênios anteriores que atualmente são professores em 

outras instituições, tais como Alessandro Ribeiro (IF Goiano), Daniel Paiva (IFG), Guilherme de 

Oliveira (UFRB), Bruno Vilela (UFBA), Silvia Dutra (UFT), Rodrigo Assis (UEG), Fernanda Melo 

(UEG), Juliana Ferreira (UEG), Thiago Santos (UFVJM), Thiago Vieira (UFPA), Priscila Lemes 

(UFMT) e Vanessa Staggemeir (UFRN).  

Além disso, muitos outros egressos do PPG são docentes de outras IES do país, alguns com 

destacada produção científica, como por exemplo Walter dos Santos Araújo (da Universidade 

Estadual de Montes Claros). Pelo menos 5 discentes com Doutorado finalizado nos dois últimos 

quadriênios atuam em órgãos Federais (ICMBio e IBAMA), especialmente Lara Gomes e 

Guilherme Destro, e outros atuam em agências Estaduais do Meio Ambiente (Thalline Rodrigues 

da Silva, cujo trabalho de dissertação sobre CAR/RURAL e prioridades de conservação em Goiás 

fará parte do novo plano de priorização do Estado de Goiás). Outra atuação importante é em 

ONGs (e.g., Caroline Nobrega, Raísa Vieira), certamente também com grande influência em 

políticas públicas de conservação da biodiversidade.  
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2.3.2. Destaques do quadriênio (nos 2 períodos) 

Considerando o item 2.3, os 5 egressos indicados com atuação destacada para cada um dos dois 

períodos definidos pela área de Biodiversidade são: 

PERIODO 2011-2015 

- Matheus de Souza Lima Ribeiro (2013) – Primeiro Prêmio tese-CAPES, Professor da recém 

criada Universidade Federal de Jataí (anteriormente um campus – regional – da UFG), é docente 

do PPG em Ecologia e Evolução, bolsista de produtividade em pesquisa nível 2 do CNpq e 

coordenador de um dos projetos do INCT EECBio. Trabalha na linha de macroecologia, 

desenvolvendo projetos em modelagem de nicho e extinções do quaternário. Foi orientado pelo 

Prof. Dr.José Alexandre F Diniz Filho. 

- Sidney Feitosa Gouveia (2013) - É professor adjunto do Departamento de Ecologia da 

Universidade Federal de Sergipe, bolsista PQ do CNPq e coordenador do PPG em Ecologia & 

Conservação (na época da aprovação do Doutorado no PPG). Um dos pesquisadores 

contemplados no primeiro edital do Serrapilheira e coordenador de um dos projetos do INCT 

EECBio. Em 2018-2019, coordenou uma das Escolas de Altos Estudos da CAPES, com a 

participação dos Profs. José Alexandre e Fabricio Villalobos, do PPG, e coordenou o projeto 

PROMOB da CAPES/FAPESE, de intercâmbio entre a UFS e UFG. Foi orientado pelo Prof. Dr.José 

Alexandre F Diniz Filho. 

- Walter Araujo Santos (2015) – docente na Universidade Estadual de Montes Claros 

(UNIMONTES), vice-coordenador do PPG em Biodiversidade e Uso dos Recursos Naturais da 

Instituição e possui uma excelente produção científica, com mais de 40 artigos publicados nos 

últimos 5 anos. Foi orientado pelo Prof. Dr. Mario de Almeida Neto. 

- Daniel de Paiva Silva (2014) – professor do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, 

atualmente coordenador do Mestrado profissional em Conservação dos Recursos Naturais do 

Cerrado (área de Ciências Ambientais da CAPES) e bolsista de produtividade em pesquisa nível 

2 do CNpq. Foi orientado pelo Prof. Dr. Paulo de Marco Jr. 

 

PERIODO 2016-2020 

- Lilian Sales Macedo (2018) – Atualmente Bolsista PNPD associada ao PPG em Ecologia da 

UNICAMP, recebeu a menção honrosa no Prêmio CAPES de tese em 2019 e conta com uma 

excelente produção científica, com 26 artigos publicados nos últimos 5 anos em revistas de 

excelente nível. Foi orientado pelo Prof. Dr. Rafael Loyola. 

- Bruno Vilela de Moraes e Silva (2016) (UFBA) – Professor na Universidade Federal da Bahia e 

atualmente coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, realizou 

PDSE na Universidade de Alcalá, tendo obtido desta estadia uma dupla titulação com essa 

instituição, tendo realizado pós-doutorado na Washington University entre 2016 e 2018. 

Pesquisador associado ao GT de Macroecologia e Macroevolução do INCT EECBio. Foi orientado 

pela Profa. Dra. Levi Carina Terribile. 

- Karine Borges Machado (2019) – Bolsista DTI-B do INCT EECBio, a Dra. Karine apresenta uma 

forte atuação junto ao GT de Ecologia Aquática do INCT e possui a maior produção científica 
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entre os egressos e discentes no quadriênio, para este período de avaliação. Foi orientado pelo 

Prof. Dr. João Carlos Nabout. 

- Daniel Zacarias (2017) – Professor na Universidade Eduardo Mondlane, Escola Superior de 

Hotelaria e Turismo de Inhambane, e atualmente exercendo o cargo de Vice-Director para 

Investigação e Extensão em sua Universidade. Foi orientado pelo Prof. Dr. Rafael Loyola. 

 

2.3.3. Destino Geral dos Egressos do Quadriênio 2017-2020 

Em relação ao quadriênio atual, o destino dos egressos de doutorado está listado abaixo: 

DESTINO DOS DOUTORES TITULADOS EM 2017 

1- Paulo Vitor dos Santos Bernardo (UFPA) 

2- Carolina Moreno dos Santos (pós-doutoranda CNPq/PELD) 

3- Franciele Parreira Peixoto (Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMAD/GO) 

4- Davi Mello Cunha Crescente Alves (pós-doutorando DTI-B INCT EECBio, UFS). 

5- Leandro Maracahipes dos Santos (pós-doutorando no IPAM e UNICAMP) 

6- Fernando Landa Sobral (pós-doutorando DTI-B INCT e Diretor Centeduc) 

7- João Fabrício Mota Rodrigues (pós-doutorando DTI-A INCT, PDJ/CNPq, CMCC/Copenhague, 

UFG). 

8- Leonardo Lima Bergamini (analista em Biodiversidade no IBGE) 

9- Mariana Cristina Gomes Batista (consultora ambiental para ONGs e Naturae/Goiânia) 

10- Jesús Nazareno Pinto Ledezma (Museo de História Natural Noel Kempff Mercado, Bolívia e 

posdoc nos EUA) 

11- Danira Letícia Padilha (pós-doutoranda PDJ-CNPq e CAPES) 

12- Daniel Augusta Zacarias (docente na Universidade “Eduardo Mondlane”, Moçambique) 

 

DESTINO DOS DOUTORES TITULADOS EM 2018 

1 – Lucas Lacerda Caldas Zanini Jardim (pós-doutorando/DTI-A/INCT EECBio) 

2 – Lilian Patrícia Sales Macedo (pós-doutoranda/Canadá) 

3 - Flavia de Figueiredo Machado (pós-doutoranda/DCR/FAPEG) 

4 - Guilherme Destro (Analista Ambiental/IBAMA) 

5 - Cristiele Barbosa Valente (Bióloga da SANEAGO/GO) 

6 - Luciano Sgarbi (técnico análise estatística/informática em empresa privada de engenharia) 

7 - Danielle Petsch (pós-doutoranda/PNPD/UEM) 

8 - Fernando de Moura Resende (pós-doutorando/ DTI-A/INCT EECBio e PDJ/CNPq UFMG) 
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9 - Jaques Zanon (pós-doutorando/ Instituto de Botânica/FAPESP) 

10 - Tatiana Souza do Amaral (pós-doutoranda/DTI/EMBRAPA) 

11 - José Hidasi Neto (aguardando posdoc no MNCN/CSIC Madri com o Dr. Miguel Araújo – bolsa 

concedida, ida foi adiada em função da pandemia) 

 

DESTINO DOS DOUTORES TITULADOS EM 2019 

1 – Danilo Fortunato (pós-doutorando/DTI-B/INCT EECBio) 

2 – Karem M. Olarte Jiménez (sem atuação conhecida na área) 

3 – Elias L. Maxcombe (Moçambique, atuando como pesquisador) 

4 – Flávio R. O. Rodrigues (sem atuação conhecida na área) 

5 – Vinicius Silva Reis (professor ensino medio) 

6  - Alice F. Nogueira Gonzaga (pós-doutoranda/DTI-B/INCT EECBio e graduação em Ciências da 

Computação - UFG) 

7 – Milena Fiuza Diniz (Prof. Substituta UFG e IF, e bolsista PDJ/CNPq) 

8 – Vinicius de Souza Moraes (sem atuação conhecida na área) 

9 – Marcelo Bruno Pessoa (professor ensino médio) 

10 – Fabianne Santana Anibale (sem atuação conhecida na área) 

11 – Virginia de Fernandes Souza (sem atuação conhecida na área) 

12 – Dayani Caroline Jonas (sem atuação conhecida na área) 

13 - Andre Menegotto Domingos (pós-doutorando/FAPEG) 

14 – Leila Meyer (pós-doutoranda/DTI-B INCT, PDJ do CNPq e PNPD na UFMG) 

15 – Anderson Matos Medina (pós-doutorando/DTI-B INCT EECBio/UFBA) 

16 – Raisa Romena Vieira (pós-doutoranda/PDJ/CNPq e Instituto Internacional para 

Sustentabilidade, Rio de Janeiro) 

17 – Karine Borges Machado (pós-doutoranda/DTI-B INCT EECBio/UEG) 

 

DESTINO DOS DOUTORES TITULADOS EM 2020 

1 – Márcia N. Kurtz (sem atuação conhecida na área) 

2 – Hauanny R. Oliveira (contrato CLT na Naturae - Consultoria Ambiental) 

3 - Nayara P. Rezende de Souza (Técnica Engenharia Ambiental UFG) 

4 – Leticia Pereira dos Santos (contrato CLT na Naturae - Consultoria Ambiental) 

5 – Fábio Julio Alves Borges (Servidor Público, Secretaria Estadual Educação - GO) 
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6 – Luiz Guilherme S. Ribas (pós-doutorando/DTI-B INCT EECBio/UFG) 

7 – Victor Hugo M. Rodriguez (sem atuação conhecida na área) 

8 – André Felipe A. Andrade (pós-doutorando/CAPES) 

9 – Angelica Francisca Mendes Mamede (WWF) 

10 – Lorena Mendes Simon (pós-doutoranda/DTI-B/Projeto COVID-19 CNPq) 

11 – Elisa Barreto Pereira (pós-doutoranda/WLS/UFG) 

12 – Cibele de Cassia Silva (pós-doutoranda/aguardando bolsa PDJ/CNPq) 

13 – Marco Tulio Pacheco Coelho (pós-doutorando/CMCC- Copenhague/UFG) 

 

Assim, em relação ao Doutorado, dos 53 egressos deste quadriênio (2017-2020), 16 possuem 

posições permanentes na área de ensino e pesquisa em ecologia e 21 são bolsistas de pós-

doutorado, e outros atuam no ensino médio ou em posições técnicas (de modo que podemos 

dizer que 85% estão atuando na área, pelas informações acima). Alguns, especialmente da 

turma de 2020, continuam aguardando resultado de alguns editais de pós-doutorado.  

Em relação ao quadriênio anterior, do total de 37 doutores, 15 já possuem posições 

permanentes em Instituições de Ensino Superior, 2 possuem cargos em órgãos governamentais 

na área ambiental, 1 atua em ONG e 7 são bolsistas de pós-doutorado (de modo que 68% 

continuam trabalhando e atuando na área). 

Em relação ao mestrado, do total de 98 egressos dos 2 quadriênios, temos informações 

consolidadas para 68 deles e que certamente continuaram atuando na área. Do total, 41 deles 

ingressaram no próprio PPG em Ecologia & Evolução e 3 ingressaram em outros programas de 

Doutorado na própria UFG (2 no PPG em Genética e Biologia Molecular e 1 no PPG em 

Biodiversidade Animal). Outros 13 ingressaram em outros PPGs no Brasil, incluindo em o 

RENAC/UEG, e programas na UFRGS, USP, UNESP, UnB, UFRGS e UESC. Outros 4 estão no 

Doutorado no exterior, nos EUA, Nova Zelândia, Espanha e Canadá. Finalmente, 3 são 

professores na rede estadual ou em Universidades e Faculdades em Goiás, 2 são bolsistas em 

projetos (1 deles no INCT) e 2 trabalham em órgãos ambientais do Estado de Goiás e no Peru. 

Em síntese, e pensando em mais longo prazo, do total de 103 egressos do Doutorado do PPG 

EcoEvol até 2020, 27 são docentes em IES públicas (e 2 são professores substitutos) (28%) e 16 

atuam na área ambiental, sendo 5 em órgãos públicos e os demais em ONGs ou empresas de 

consultoria (15,5%). Ainda, 3 são técnicos de nível superior em órgãos públicos, 3 professores 

do ensino médio privado. No momento 27 são pós-doutorandos (26%), sendo que 9 deles 

recebem bolsas do exterior. Três atuam em cargos variados como analistas ou diretores em 

empresas. Assim, pelas estimativas cerca de 80% dos egressos do Doutorado estão atuando de 

forma mais diretamente ligada à formação no PPG ainda em um período de até 5 anos depois 

da sua titulação. 
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2.4 Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo 

docente no Programa. 

2.4.1. Caracterização Geral 

A produção acadêmica de docentes do NP do Programa é bastante elevada e bem qualificada e 

estável ao longo do quadriênio. Foram publicados, pelo NP atual, um total de 468 artigos em 

periódicos científicos, correspondendo a cerca de 79% da produção total registrada para o 

período (os 21% são artigos de docentes que deixaram de fazer parte do NP mas cujos alunos 

publicaram seus trabalhos neste quadriênio, artigos com docentes colaboradores, ou produção 

independente de discentes/egressos). Do total de artigos do NP, estima-se que 

aproximadamente 40% tenham como autores ou coautores um ou mais discentes ou egressos 

recentes do Programa e cerca de 27% envolvem coautores estrangeiros, evidenciando um forte 

componente efetivo de internacionalização (ver item 3.2.2). Nos conjuntos de 150 artigos de 

maior proeminência segundo a SciVal, essa proporção de internacionalização chega a 49%. 

Em termos de qualidade da produção, estimamos que 33% dos artigos do PPG tenham sido 

publicados em periódicos classificados como A1 e cerca de 53% em periódicos A1 + A2 do 

QUALIS referência. Os principais periódicos nos quais os docentes publicaram mais de 10 artigos 

no quadriênio são Hydrobiologia (25), Biological Conservation (21), PLoS ONE (20), Ecological 

Indicators (17), Journal of Biogeography (15), Perspectives in Ecology and Conservation (15), 

Global Ecology and Biogeography (14), Biodiversity and Conservation (13), Ecography (11), 

Freshwater Biology (11), Ecology and Evolution (10), Diversity and Distributions (9), Ecology (8) 

e Biological Journal of Linnean Society (6). Essas publicações em periódico A1 e A2 

correspondem a cerca de 60% das publicações. Os docentes publicaram nos seguintes 

periódicos de grande destaque: Science, Trends in Ecology and Evolution, Nature 

Communications, Nature Ecology & Evolution, Global Change Biology, Scientific Reports, 

American Naturalist, Ecology, Landscape Ecology e Ecological Modelling. Logo nos dois primeiros 

anos do quadriênio, 80% dos docentes já haviam publicado mais de 2 artigos em periódicos A1 

+ A2, atendendo assim a um dos critérios de qualidade da produção utilizada pela Comitê de 

Biodiversidade (ver item 3.1).  

Destacamos a seguir alguns artigos para ilustrar o alto impacto e caráter inovador da produção 

do PPG em Ecologia e Evolução. Certamente, há muitos outros artigos importantes nesse 

sentido, mas isso pode ser avaliado mais quantitativamente especialmente nos itens 3.1 e 3.2. 

Em primeiro lugar, o Prof. Rafael Loyola participou do artigo “Global priorities for conservation 

across multiple dimensions of mammalian diversity”, de Fernanda Brum et al., publicado no 

PNAS em 2017. Esse artigo é resultante do estágio PDSE da Dr. Fernanda em Stony Brook, NY, 

EUA, sob a supervisão da Dra. Catherine Graham (que já recebeu posteriormente outra bolsista 

PDSE do PPG, Elisa Barreto, já no WSL na Suíça). A Dra. Fernanda Brum é egressa do PPG em 

Ecologia da UFRGS e coorientada pelo Prof. Rafael Loyola, de modo que logo após a conclusão 

do seu doutorado veio trabalhar em Goiânia, primeiro com uma bolsa PDJ/CNPq e depois com 

uma bolsa DTI-A do INCT EECBio.  

Um outro destaque do PPG, em 2018, foi a publicação do artigo “Modeling the ecology and 

evolution of biodiversity: Biogeographical cradles, museums, and graves” na “Science”, com 

participação de dois docentes do PPG (Thiago Rangel como autor principal e José Alexandre 

como coautor) e do discente Marco Tulio Pacheco Coelho, além de seis outros autores 

distribuídos em quatro instituições dos EUA, Dinamarca, Inglaterra e Alemanha (incluindo o Prof. 
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R. K. Colwell, que é o último autor do artigo). O artigo trata dos processos ecológicos e evolutivos 

que geraram e mantém a biodiversidade na América do Sul, estudados a partir de simulações 

computacionais de última geração. O projeto de pesquisa que resultou nesse artigo foi 

concebido e desenvolvido no PPG Ecologia e Evolução (liderado pelo Prof. Thiago Rangel), 

incialmente com apoio da CAPES através de uma bolsa PVE concedida ao Prof. Robert Colwell, 

e, posteriormente, como parte do projeto de bolsa PQ do Prof. Thiago Rangel. Essa publicação, 

como é natural para os artigos publicados na Science, teve ampla cobertura da mídia, incluindo 

os veículos de comunicação nacional (Correio Braziliense, Estado de São Paulo, Folha de São 

Paulo, Jornal O Popular, Mais Goiás, TV UFG), além de veículos especializados em divulgação 

científica (Phys.org, SciDev.net, “The Conversation”, Jornal UFG, Jornal da ADUFG, Revista 

Fapesp). Além da cobertura jornalística tradicional, o Prof. Thiago também concebeu e produziu 

um vídeo de divulgação científica, que foi publicado no YouTube, com versões em português 

(https://www.youtube.com/watch?v=Uepl2LUX1HY) e em Inglês 

(https://www.youtube.com/watch?v=cXdTPN1cuI0). Quando combinados, as visualizações 

destes dois vídeos somam 6.400, ou aproximadamente 1 mil horas de audiência. Enquanto o 

vídeo em português teve enorme repercussão nacional (assistido em todos os estados da 

Federação), o vídeo em Inglês teve grande impacto internacional (assistido em 32 países 

diferentes). 

Ainda em 2018, um dos discentes do PPG (atualmente egresso), André Menegotto, e o Prof. 

Thiago Rangel publicaram um artigo na revista "Nature Communications". No artigo, intitulado 

"Mapping knowledge gaps in marine diversity reveals a latitudinal gradient of missing species 

richness", os autores exploram os padrões geográficos de diversidade marinha focando na 

distribuição de registros de mais de 35 mil espécies, revelando, pela primeira vez, que a queda 

de diversidade tropical reportada em vários estudos publicados em grandes revistas 

internacionais (e.g., Science, Trends in Ecology and Evolution) está associada a uma lacuna na 

ocorrência das espécies que é coincidente com uma redução na intensidade de esforço amostral 

nessas regiões. O artigo foi concebido e desenvolvido no PPG Ecologia e Evolução, e fez parte da 

tese de doutorado do discente, defendida em 2019. 

Um outro destaque em termos de produção do do PPG, em 2019, foi a publicação do artigo 

“Drivers of geographical patterns of North American language diversity” na “Proceedings of the 

Royal Society B” com a participação de dois discentes do PPG (Marco Túlio Pacheco Coelho como 

autor principal e Elisa Barreto como co-autora) e um docente (Thiago Rangel), além de nove 

outros autores distribuídos em sete instituições dos EUA, Canadá, Alemanha e Austrália. O artigo 

explora uma dimensão da biodiversidade ainda raramente estudada por ecólogos e biólogos 

evolucionistas e investiga os fatores ambientais, geográficos e ecológicos que estão associados 

ao aumento da diversidade de línguas indígenas em baixas latitudes na América do Norte. O 

trabalho utiliza ferramentas analíticas originalmente aplicadas para estudar padrões de 

diversidade de espécies e contribui para o entendimento dos fatores que moldam a diversidade 

humana. O projeto de pesquisa que resultou neste artigo foi concebido e desenvolvido no PPG 

Ecologia e Evolução como um capítulo da tese de doutorado do discente Marco Túlio Pacheco 

Coelho, que era bolsista da CAPES e que desde 2017 contribui com pesquisas na área de 

diversidade humana em parcerias como prof. Michael Gavin (último autor do artigo) da 

Colorado State University. Esse é um trabalho interdisciplinar recebeu ampla cobertura da mídia 

internacional e foi divulgada em cerca de 18 veículos especializados em divulgação científica 

(e.g., The Conversation, Phys.org, PBS, Real Clear Science, entre outros). O trabalho também 

teve um impacto em diferentes áreas da ciência que investigam diversidade humana o que levou 

o discente Marco Túlio a ser convidado como palestrante principal do simpósio “Spatial Patterns 
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of Language Evolution Symposia” realizado na Universidade de Zürich que reuniu pesquisadores 

europeus de diversas áreas para debaterem as lacunas no conhecimento sobre diversidade 

humana e sobre como ela mudará no futuro. 

Finalmente, em 2020 o destaque do PPG foi a publicação do artigo “Valuing Ecosystem Services 

Can Help to Save Seabirds” na “Trends in Ecology & Evolution” desenvolvido pelo discente Daniel 

Plazas Jiménez e o professor Marcus V. Cianciaruso do PPG. O projeto de pesquisa que resultou 

neste artigo foi totalmente concebido e desenvolvido no PPG Ecologia e Evolução como um 

capítulo da tese de doutorado do discente Daniel Plazas Jiménez, que é bolsista da CAPES. O 

artigo explora como a os nutrientes depositados pelas aves marinhas gera benefícios (bens e 

serviços) que contribuem para o bem-estar dos seres humanos e quantifica o valor econômico 

destes benefícios. Embora já existissem evidências sobre a importância das aves marinhas para 

os ecossistemas marinhos e costeiros, nenhum trabalho anterior tinha quantificado esses 

benefícios e colocado eles em términos de bens e serviços (e monetários) usados pelos seres 

humanos. Com isto, o trabalho contribui significativamente para a conservação das aves 

marinhas porque informa ao público geral, tomadores de decisão e empresas privadas sobre a 

necessidade de conservar as aves marinhas e suas funções ecológicas. De fato, essa publicação 

foi recebida com amplio interesse pelo público geral tendo ampla cobertura da mídia 

internacional. Por exemplo, os autores foram entrevistados por 10 meios de comunicação tais 

como a CNN (Internacional), Smithsonian magazine (USA), The Times (UK), NPR (National Public 

Radio) (USA) entre outros. Adicionalmente, outros médios de comunicação fizeram notas e 

notícias baseado no artigo em diferentes línguas, entre eles a UOL (Brasil: Português), RCN e El 

Espectador (Colômbia: Espanhol), National Geographic (Hungria: Húngaro), Süddeutsche 

Zeitung (Alemanha: em Alemão) entre outros. 

Assim, está claro que o PPG possui uma produção científica altamente qualificada e 

internacional considerando os critérios da DAV/CAPES. 

 

2.4.2. Produção Indicada 

O PPG possui uma produção científica altamente qualificada e internacional. A lista de artigos 

selecionados para os 20 docentes do NP do PPG em Ecologia e Evolução está detalhada no novo 

modulo de “destaques” da plataforma SUCUPIRA, mas achamos importante destacar algumas 

métricas que podem ser extraídas dessas indicações. 

Uma avaliação inicial, considerando os percentis obtidos na Scopus, indica que o índice do item 

2.4 do PPG em Ecologia e Evolução seria igual a 5315, correspondendo a 88,5% do máximo (6000 

pontos). Considerando os 15 docentes do NP com maior pontuação, a média do escore dos 4 

artigos foi igual a 354 pontos, variando entre 388 e 288 (a mediana foi igual a 364, indicando 

uma distribuição ligeiramente assimétrica à esquerda e com mais docentes com maior 

pontuação). Incluindo o total dos docentes do NP, a média não é muito diferente, caindo para 

323. Considerando os escores apresentados na avaliação de meio termo, esse índice estaria 

entre os mais elevados da área. 

Considerando os 60 artigos indicados para os 15 docentes do NP com maior produção, 

destacamos que 58 (96%) deles possuem discentes ou egressos como autores e co-autores, e 

23 (38%) incluem coautores estrangeiros, mostrando novamente que o PPG apresenta uma 

produção acadêmica internacional e de qualidade. Se for considerada o total de 20 docentes do 
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NP (e nesse caso seriam um total de 80 artigos), 86% dos artigos teriam o mesmo componente 

de formação (ou seja, discentes ou egressos como autores ou coautores). 

Como esperado considerando a elevada pontuação apresentada acima, os periódicos da 

produção indicada são, em geral, periódicos A1 ou A2, e de certo modo refletem a lista geral de 

periódicos de alto impacto utilizados pelo NP já discutida acima, incluindo uma maior 

concentração de artigos na Global Ecology and Biogeography e Ecological Indicators. Entretanto, 

vemos uma mudança importante em termos de redução na proporção relativa da Hydrobiologia 

e Biological Conservation, e um aumento na Global Change Biology e Landscape Ecology. Temos 

na lista revistas de maior impacto como Science, Nature Ecology & Evolution, Nature 

Communications, Trends in Ecology and Evolution. 

 

2.5 Qualidade e envolvimento do corpo docente em relação às atividades de 

formação no Programa. 

O item 2.5, em termos de uma descrição geral, está parcialmente sobreposto com o já colocado 

anteriormente no item 1.2. De modo geral, entendemos que há uma excelente participação da 

maior parte do NP nas atividades de ensino e orientação no PPG. 

Dos 20 docentes permanentes, 19 possuem orientações concluídas no quadriênio (i.e., 95%). A 

única exceção é a Profa. Luisa Carvalheiro, que ingressou no PPG no início de 2018. Essa exceção 

ocorreu porque apenas discentes de doutorado, orientados pela Profa. Luisa, foram aprovados 

e ainda não houve ainda tempo para concluir essas orientações. Entretanto, a Profa. Luisa já 

orienta atualmente (no final de 2020) 4 discentes de Doutorado e 2 discentes no mestrado e 

está fortemente envolvida no PPG, sendo uma das docentes exclusivas do NP (dentre os 

permanentes), ofertando disciplinas todos os anos e fazendo parte da comissão PROEX do PPG. 

Há um esforço contínuo da coordenação para diminuir as assimetrias e garantir que todos os 

docentes tenham orientados. A média de orientação concluída dos docentes do NP foi igual a 

3,75 (~ 1 defesa por ano), variando entre 1 (excluindo-se o caso da Profa. Luisa já discutido) e 8 

defesas, com mediana igual a 3. O coeficiente de variação do número de orientações finalizadas 

por docentes NP do programa foi igual a 0,72. Um ponto interessante que mostra a diminuição 

da assimetria é que o coeficiente de variação do número de orientações em andamento já é um 

pouco menor (0,66) e, no futuro, deve diminuir ainda mais com a oferta de vagas da turma de 

2021. Além disso, a correlação entre orientações concluídas e em andamento, para os 20 

docentes do NP, foi igual a 0,54, indicando assim uma redistribuição das orientações entre os 

docentes, mostrando assim que esse indicador deve melhorar mais ainda no próximo 

quadriênio. 

A maior parte das orientações concluídas no quadriênio foi realizada por docentes do NP. Do 

total de 83 dissertações e teses concluídas, 75 foram orientadas pelos 20 docentes atuais do NP. 

Entretanto, é importante considerar algumas pequenas alterações na composição do corpo 

docente, que foram apresentadas nos relatórios anteriores. Das 8 orientações concluídas sob 

orientação de docentes que não são NP atual, 4 foram concluídas por docentes que eram do NP 

quando do momento da defesa. O Prof. Felipe Gawryszewski orientou 1 aluna do mestrado, mas 

foi transferido para a UnB no final de 2017, e para poder se credenciar nos PPGs da nova 

instituição pediu descredenciamento do PPG em Ecologia e Evolução. A Profa. Viviane Ferro 

pediu descredenciamento como parte do processo de diminuição da sobreposição do corpo 

docente com o PPG em Biodiversidade Animal. O mesmo ocorreu com o Dr. Rodrigo Daud, que 
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deixou de ser do NP antes da finalização das orientações em andamento (também para viabilizar 

a proposta de Doutorado em Biodiversidade Animal; o Prof. Rodrigo deverá ser descredenciado 

para o próximo quadriênio). O Prof. Fabricio Villalobos também deixou de ser docente do NP 

por ter conseguido uma posição permanente no México e deixou de ter um vínculo formal com 

a UFG (embora tenha continuado ministrando disciplinas e orientado alunos, e permanece como 

colaborador; é preciso reavaliar sua posição no próximo quadriênio, considerando a 

continuidade das suas atuações no PPG). É importante destacar aqui que todas essas mudanças 

foram realizadas após o primeiro ano do quadriênio, de modo que o NP permaneceu estável em 

3 dos 4 anos do quadriênio. Assim, a percentagem de titulados por docente colaborador em 

relação ao valor de titulados total no quadriênio foi igual a 9,4 % (considerando o NP atual). No 

entanto, esse valor seria igual a 4,7 % se considerarmos a composição no NP no momento da 

defesa. 

Ainda em um contexto de envolvimento e participação, todos os docentes participaram de 

disciplinas no quadriênio, embora haja também alguma variação. De qualquer modo, a mediana 

de participação em disciplinas é de 3,0. Do NP, 7 docentes ministraram em média mais de 1 

disciplina por ano e alguns deles (José Alexandre Diniz-Filho, Paulo de Marco Jr, Luis Mauricio 

Bini, Adriano Melo e Thiago Rangel) ministraram disciplinas em praticamente todos os 

semestres do quadriênio. Essa oferta ficou um pouco prejudicada em 2020 em função da 

pandemia e reorganização geral das atividades de ensino não só no PPG, mas envolvendo 

também os cursos de graduação da UFG, de modo que alguns docentes que iriam oferecer 

disciplinas em 2020-2 estão, de fato, ofertando essas disciplinas em 2021-1. 
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3. IMPACTO NA SOCIEDADE 

3.1 Impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da natureza 

do programa. 

3.1.1. Produção Qualificada dos Docentes (A1 e A2) e Proeminência 

Como já destacado anteriormente em outros itens (e.g., 2.4) e por meio de outros indicadores, 

os docentes do NP possuem uma elevada produção científica, com alto nível de 

internacionalização. Em termos dos indicadores específicos do item 3.1, 16 dos 20 docentes 

(80%) possuem pelo menos dois artigos A1 publicados durante o quadriênio, já excluindo-se as 

coautorias (ou seja, cada artigo A1 só é computado para um docente). Flexibilizando-se um 

pouco mais esse critério, e pensando em dois artigos A1 ou A2, esse número se eleva para 95%, 

com apenas 1 docente não atingindo esse critério (mas com 1 artigo A2 e vários A3 e A4). 

Destacamos no item 2.4.1 alguns artigos de maior destaque no quadriênio e que ilustram o alto 

impacto e caráter inovador da produção, inclusive daquela associada aos trabalhos de tese do 

PPG em Ecologia e Evolução. Em termos qualitativos, é possível utilizar alguns indicadores da 

SciVal para avaliar esse caráter inovador da produção. Esses indicadores não pretendem ser 

exatamente iguais ao proposto pela Área de Biodiversidade neste item, mas podem ser uma 

aproximação útil desse impacto e caráter inovador. 

Fazendo uma seleção de artigos publicados nas principais revistas, temos um FWCI (Impacto da 

Citação com ponderação pelo campo do conhecimento) igual a 1,76, de modo que a produção 

do PPG EcoEvol está em média 76% acima, em termos de citação, do que o esperado pela área 

e pelo tempo de publicação dos artigos. Considerando o volume total da produção, entendemos 

que esse valor é bastante expressivo.  

Em termos de indicadores de proeminência da produção, em termos de publicação em áreas e 

periódicos mais importantes, podemos usar o PROMPT da SciVal no mesmo conjunto de artigos. 

Há muita variação dependendo de como são definidas (automaticamente) a “área” ou “campo” 

a partir dos artigos, mas de qualquer maneira é possível avaliar o índice para algumas áreas que 

entendemos ser mais aderentes às linhas do PPG, tais como “Maximum Entropy; Biogeography; 

Environmental Space”, “Species Richness; Rapoport Rule; Latitudinal Gradient“, “Nestedness; 

Macroinvertebrates; Zooplankton“, “Conservation Planning; Reserve Design; Biodiversity“, 

“Adaptive Radiation; Macroevolution; Diversification“ e “Functional Diversity; Plant 

Communities; Ecosystem Stability“. Essa lista não é exaustiva, mas expressa as principais linhas 

do PPG e estão bem associadas aos periódicos utilizados pelos docentes e discentes (item 2.4.1). 

Para esses campos, a proeminência média é de 98.85%.  

 

3.1.2. Projetos dos Discentes 

A indicação de projetos dos discente durante o presente quadriênio para avaliação da área de 

Biodiversidade é um processo difícil, já que há várias situações possíveis. Entende-se que o 

objetivo é avaliar se os projetos são inovadores, independente do seu desfecho, mas essa 

estratégia de avaliação nos parece difícil considerando as múltiplas possibilidades. Escrever um 

projeto inovador mas que se mostre inexequível ou implausível no final pode, sem dúvida, criar 

motivação e abrir possibilidades de trabalho para o aluno, mas ao mesmo tempo pode causar 

uma certa frustração. Mais importante, o nível de investimento em um projeto que pode não 
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gerar resultados interessantes ou publicáveis possui muitas implicações inclusive para a carreira 

de um jovem pesquisador, considerando especialmente que as avaliações que ele receberá ao 

concorrer a uma bolsa de pós-doc ou a uma posição permanente em uma Universidade, Centro 

de Pesquisa ou na iniciativa privada está baseada, em geral, em objetivos concretos alcançados 

e não em boas ideias que tenham se mostrado difíceis de concretizar. Isso explica por que, na 

maior parte dos casos em qualquer lugar do mundo, os projetos submetidos tendem a ter um 

“balanço” entre novidade e resultados mais previsíveis, sendo o balanço de inovação, novidade 

ou risco maior em projetos de pesquisadores mais experimentes e com a carreira consolidada e 

com menos riscos.  

Considerando essas questões mais teóricas e conceituais discutidas brevemente acima, é 

importante ressaltar que procuramos, nas indicações realizadas, apresentar as múltiplas 

possibilidades que ocorrem no PPG, mas sempre para alunos que possuem uma boa produção 

científica e uma avaliação positiva, em diferentes sentidos, de sua passagem pelo PPG. Em uma 

avaliação combinada da produção científica dos discentes e egressos e seus projetos originais 

de tese (em particular para o Doutorado), vemos diferentes combinações de possibilidades e 

que pode levar à uma dificuldade de indicação e de avaliação posterior. Em alguns casos, os 

projetos indicados já são aproximações da tese defendida e que resultam em bons artigos 

publicados. Em outros casos, os projetos foram reorganizados e guardam pouca relação com as 

teses finais, envolvendo em alguns casos até mesmo mudanças de orientador. Há os casos 

intermediários, onde um projeto inicial é desenvolvido em parte, com 1 ou 2 capítulos da tese 

sendo mais relacionados a estes, mas onde vemos, durante o tempo de permanência no curso, 

o desenvolvimento de outras ideias que podem ser consideradas ainda mais inovadoras e que 

produzem artigos de maior impacto. 

Independente disso, entendemos que há um incentivo, no PPG em Ecologia e Evolução, para 

que os projetos sejam inovadores principalmente em um contexto teórico-metodológico 

(seguindo o perfil do PPG), o que de fato pode ser considerado uma iniciativa bem-sucedida, 

considerando a qualidade da produção discente em diversos aspectos, conforme já discutido.  

 

 

3.2 Impacto econômico, social e cultural do programa. 

Além do impacto em termos acadêmicos, considerando o perfil do NP e sua produção de alto 

impacto nacional e internacional, bem como a formação de estudantes de alto nível, é 

importante pensar também em um contexto mais amplo em termos do impacto do PPG. 

Podemos pensar em impactos em diferentes escalas geográficas (local, nacional e internacional) 

e em termos de diferentes ações. Neste item 3.2. destacamos as ações do programa que 

resultaram em maiores impactos econômicos, sociais e culturais, pensando em termos de 

divulgação científica e em termos de políticas públicas. A questão do impacto em termos de 

escalas será apresentada em mais detalhes no item 3.3.  

Os destaques específicos de cada um dos produtos técnicos para o item 3.2. estão indicados no 

módulo específico da plataforma SUCUPIRA e incluem:  

2017 - COLEÇÃO BIODIVERSIDADE DO PARQUE NACIONAL DAS EMAS  

2017 - CONSULTORIA GEO-ESPACIAL PARA PROJETO NATIONAL STRATEGY FOR 

CONSERVATION OF THREATENED SPECIES (PRO-SPECIES) 
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2018 - PROJETO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA) NO MUNICIPIO 

DE SILVANIA - GO 

2019 - BLOG "CIENCIA, UNIVERSIDADE E OUTRAS IDEIAS" 

2020 - MODELAGEM DA EXPANSÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA COVID-19 EM GOIÁS 

 

Esses destaques serão discutidos em um contexto mais amplo, nos tópicos apresentados a 

seguir. 

 

3.2.1. Divulgação Científica 

É importante mencionar ações relativas à extensão e divulgação científica, algo muito valorizado 

atualmente. O Prof. Rogerio Bastos ofereceu uma disciplina sobre esse tema em 2019/1 para 

alunos dos PPGs em Ecologia e Evolução e para o PPG em Biodiversidade Animal, formalizando 

essas iniciativas no contexto da pós-graduação.  

Outros docentes do PPG possuem ações mais isoladas e independentes nesse sentido, mas 

gostaríamos de destacar o forte envolvimento da discente Gracielle Higino. Em 2017, a discente 

participou de uma mesa-redonda sobre ciência aberta no XIII Congresso de Ecologia do Brasil, 

discutindo o papel da divulgação científica. No fim deste ano a discente elaborou o projeto 

aberto de treinamento em divulgação científica IGNITE, que foi selecionado em janeiro de 2018 

para o programa de treinamento de líderes de projetos abertos da Fundação Mozilla. A discente 

participou do “Global Sprint” da Mozilla, que é uma maratona de colaboração mundial em 

projetos abertos. Na ocasião houve um evento local em Goiânia, no “Coletivo Centopeia”, para 

promover uma rede de colaboração local. Em agosto de 2018 ela promoveu o treinamento 

piloto do IGNITE, com cinco dias de imersão em divulgação científica em Maceió, cobrindo 

assuntos como técnicas de comunicação, redação de textos para divulgação científica, fotografia 

e ilustrações, e produção de vídeos. Em setembro projeto foi levado para o “Camp 

Serrapilheira”, no Rio de Janeiro, como um dos 50 projetos selecionados entre os mais de 800 

inscritos na primeira chamada de apoio a projetos de divulgação científica do Instituto 

Serrapilheira. Em outubro o projeto foi selecionado para compor a programação do Festival da 

Mozilla, em Londres, onde os participantes foram convidados a construir um guia colaborativo 

para promover a acessibilidade em ações de divulgação científica. Além disso, o IGNITE foi 

selecionado para receber financiamento da Biochemical Society e do Mozilla Science para 

promover dois treinamentos em 2019, que ocorreram em São Paulo. Além da atuação externa, 

em 2018 a discente também atuou na promoção de ciência aberta e divulgação científica dentro 

do PPG em Ecologia e Evolução, promovendo palestras sobre estes temas (no seminário 

organizado pelos alunos, por exemplo), organizando um clube de revisão de “preprints” e um 

treinamento em Git e Reprodutibilidade na pesquisa (este em parceria com Karlo Guidoni 

Martins).  

Em 2019 o Prof. José Alexandre iniciou o blog “Ciência, Sociedade e outras Ideias” 

(www.blogalexdiniz.com), com um total de 61 postagens até dezembro de 2020, muitas delas 

com mais de 500 visualizações. A maior parte dessas postagens se refere a aspectos gerais e 

descrição da rotina de atividades acadêmicas de ensino e pesquisa, além de questões mais 

amplas em ciência, política científica e divulgação e popularização da ciência. Duas postagens se 

referem à divulgação de trabalhos publicados pelo grupo, no contexto do PPG e do INCT 
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(trabalhos referentes aos projetos de resgate evolutivo e evolução em ilhas). O Prof. Luis 

Mauricio Bini escreveu 3 textos para o blog, bem como 3 discentes de Doutorado (Marco Tulio 

P Coelho, Christielly Borges e Elisa Barreto; esta última escreveu um texto com o relato de sua 

experiência de PDSE na Suíça). Em 2020, foram publicadas 24 postagens, sendo 2 do Prof. Luis 

Mauricio e 2 de discentes ou egressas do PPG referentes às suas notas publicadas na “Science” 

e na “Nature Ecology & Evolution” (Luisa Latorre, Raisa Vieira, Rejane Santos e Lilian Sales). 

O Prof. Rafael Loyola também contribuiu com diversos artigos para o jornal “((o))eco” 

(https://www.oeco.org.br/), um importante veículo de divulgação científica na área de Ecologia 

e Meio Ambiente, e uma dessas postagens inclusive tem como autora uma das egressas do PPG, 

a Dra. Raisa Vieira (concluinte em 2019). 

Alguns docentes do PPG (Rogério Bastos, Fausto Nomura, Paulo De Marco, Marcus Cianciaruso, 

Natan Maciel) participaram como autores e em série de livros de divulgação da Biodiversidade 

do Cerrado com financiamento da empresa Anglo American. Os livros, organizados pelo prof. 

Rogério P Bastos, foram destinados aos professores e alunos da rede de ensino básico na região 

de atuação da Anglo American em Goiás. Em 2017, os livros estão ligados ao PELD do Parque 

Nacional das Emas, sendo uma das produções técnicas de destaque do PPG. 

Dois artigos da Profa. Rosane Collevatti e um do Prof. José Alexandre Diniz-Filho, classificados 

com “B3” no QUALIS foram publicados no periódico “Genética na Escola”. Embora eles não 

sejam considerados como uma produção científica qualificada na área, eles são importantes, 

por sua natureza, neste item de interação com educação básica. Além disso, e mais importante, 

em cada um desses artigos da Prof. Rosane Collevati, as autoras são discentes de doutorado do 

PPG em Ecologia e Evolução, sendo o artigo fruto de suas atividades no Estágio Docência (ver 

https://www.geneticanaescola.com/copia-volume-12-n-2). Isso de fato se constitui não apenas 

em uma atividade que aponta para a melhor formação de professores e estudantes da educação 

básica, como também se configura como uma experiência inovadora em formação dos alunos 

do PPG no contexto do estágio docência. 

Em 2017, o Prof. Adriano Melo organizou o "Pint of Science" em Goiânia 

(http://posbrazil.wixsite.com/posbrazil). Neste evento o Prof. Matheus Ribeiro organizou o 

debate intitulado "Entre Dinossauros e Mamutes: uma conversa com a Ciência do passado". Já 

os Profs. José Alexandre Diniz Filho e Rafael Loyola organizaram o debate intitulado "Nosso lugar 

na natureza: de onde viemos e para onde vamos". Além disso, diversos docentes e alunos do 

programa ajudaram a organizar e se envolveram diretamente com o Dia C da Ciência 

(https://www.diacdaciencia.org/). Em 2018, o “Pint of Science” foi organizado pela Prof. 

Mariana Telles, sendo o Prof. José Alexandre um dos coorganizadores. Novamente participaram 

como palestrantes os docentes Rafael Loyola e José Alexandre. Em 2019, os Profs. Fabricio 

Teresa e João Carlos Nabout organizaram o evento em Anápolis. 

O “Espaço das Profissões” é um evento realizado anualmente na UFG com o objetivo de mostrar 

aos estudantes do 3º ano do ensino médio os diferentes cursos de graduação oferecidos e a 

atuação profissional associada a eles. Em 2018, os docentes e estudantes dos cursos de 

licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas e dos programas de Pós-Graduação do ICB 

montaram diversas salas de exposição. O Prof. José Alexandre coordenou a sala com o tema 

“Darwin e a Biologia Evolutiva”, da qual participaram 8 discentes do PPG em Ecologia e Evolução 

(ver https://www.eecbio.ufg.br/p/24844-sala-darwin-ufg). O evento também ocorreu em 2019. 

Ainda no contexto de divulgação cientifica (mas também relacionada com políticas públicas, 

discutidas a seguir), outra estratégia ao qual o PPG está associado é a Coalizão “Ciência & 

https://www.geneticanaescola.com/copia-volume-12-n-2
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Sociedade” (http://cienciasociedade.org/), liderada pela Profa. Mercedes Bustamante, da UnB. 

A ideia da coalizão é divulgar, nos meios de comunicação científica e na mídia, notas e artigos 

de opinião sobre problemas ambientais que são importantes para tomadores de decisão e para 

esclarecer e conscientizar a sociedade sobre tais problemas, que começaram a se agravar 

especialmente a partir de 2019. A coalizão conta hoje com 74 participantes de muitas 

instituições do Brasil, e os Profs. José Alexandre Diniz-Filho e Rafael Loyola fazem parte dela 

desde o seu início. 

 

3.2.2. Políticas Públicas e Questões Ambientais 

a) Questões Ambientais e de Conservação 

Em função da área de atuação e excelência acadêmica do PPG, é esperado que haja um 

envolvimento dos docentes e discentes em diversas questões mais relacionadas à área 

ambiental, em especial em um contexto regional e nacional.  

O PPG tem uma colaboração efetiva com o Governo e organizações não-governamentais 

(institutos, fundações e ONGs). Em termos de representação, o Prof. Rafael Loyola foi 

representante da UFG nos Conselhos Municipal e Estadual do Meio Ambiente, de Goiânia e de 

Goiás, respectivamente, tendo sido substituído pelo Prof. Fausto Nomura a partir de 2019. O 

Prof. José Alexandre é membro do Conselho Superior da Fundação “O Boticário”, que possui um 

papel importante em termos de financiamento de projetos e ações de conservação no Brasil.  

Em termos de políticas públicas voltadas para a conservação da biodiversidade, o principal 

destaque do PPG é o Prof. Rafael Loyola, com muitas ações realizadas no quadriênio. Entre 2015 

e 2018, o Prof. Rafael foi um dos coordenadores (Biodiversidade e Ecossistema) da Rede 

Brasileira de Pesquisa em Mudanças Climáticas – Rede Cima; coordenada pelo Ministério de 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Telecomunicações (MCTIC). Foi também consultor em projetos 

do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) e WWF Brasil.  

Entre 2017 e 2018, o Prof. Rafael Loyola foi o Coordenador Científico do Centro Nacional para 

Conservação da Flora (CNCFlora, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro/MMA). Esse papel foi importante, pois durante esse período o PPG teve bastante 

interação com o Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente) e estadual do Rio de Janeiro 

(Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEA). A parceria com a SEA foi formalizada por meio 

de um convênio entre a mesma e o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, do 

qual o Prof. Loyola é pesquisador visitante e membro da equipe do projeto. Como destaque 

desse projeto, foram publicados 3 livros: “Livro Vermelho da Flora Endêmica do Estado do Rio 

de Janeiro”, o “Áreas prioritárias para conservação da flora endêmica do Estado do Rio de 

Janeiro” e o “Plano de ação nacional para a conservação da flora endêmica ameaçada de 

extinção do estado do Rio de Janeiro”. O discente Bruno Ribeiro e outros do laboratório de 

Biogeografia da Conservação participaram desses projetos e produtos. O Prof. Loyola é o 

primeiro autor do segundo livro e organizador dos outros dois. Essas publicações têm 

fomentado a aplicação e elaboração de políticas públicas para a conservação da biodiversidade 

no estado do Rio de Janeiro. 

Em 2017, o laboratório de Biogeografia da Conservação (associado ao PPG) elaborou, sob a 

coordenação do Prof. Rafael Loyola e com o apoio do MMA, os Planos de Ação Territorial (PATs), 

http://cienciasociedade.org/


50 
 

no programa PROSPECIES, fornecendo a base para as ações de proteção de espécies ameaçadas, 

tendo assim um enorme impacto em um contexto nacional. O documento final, “NATIONAL 

STRATEGY FOR CONSERVATION OF THREATENED SPECIES (PRO-SPECIES)”, é um dos destaques 

do PPG em termos de produção técnica. 

Ainda nesse contexto de políticas públicas de conservação ambiental, em 2018, o Prof. Loyola 

foi um dos principais autores do 1º Diagnóstico Brasileiro de Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos, publicado pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos – BPBES. O documento foi elaborado por um grupo de mais de 120 

pesquisadores reunidos na BPBES e visa apoiar a tomada de decisão nas esferas pública e 

privada. O Prof. Loyola também foi líder do Relatório Especial “Potência ambiental da 

biodiversidade: um caminho inovador para o Brasil”, publicado pelo Painel Brasileiro de 

Mudanças Climáticas e BPBES (www.bpbes.net.br). O relatório temático, em particular, analisa 

a literatura científica disponível das mais renomadas organizações que produzem sínteses de 

conhecimento no campo da biodiversidade, serviços ecossistêmicos e mudanças climáticas 

(IPCC, IPBES, PBMC e BPBES), buscando analisar os impactos na biodiversidade e nos 

ecossistemas brasileiros e a decorrente vulnerabilidade socioecológica. Além disso, a partir da 

revisão de estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, este relatório discute 

de forma propositiva trajetórias inovadoras de desenvolvimento sustentável para o país. O 

documento ganhou grande visibilidade por ter sido também lançado em âmbito global na COP 

do Clima na Polônia em dezembro de 2018. 

Em 2018, foi aprovada no dia 21/12/2018 a Lei n. 1.938/18 que institui a Política Municipal de 

Serviços Ambientais e o Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais do município de 

Silvânia/GO. A Política de Serviços Ambientais e PSA de Silvânia visa garantir a provisão de água 

no município, estabelecendo como ações prioritárias a recuperação da vegetação e a adoção de 

práticas conservacionistas de manejo do solo na bacia hidrográfica do Córrego Caidor, 

responsável pelo abastecimento público. Atividades de educação ambiental e extensão rural 

com produtores rurais e sociedade também estão contempladas nesta Lei. O ponto importante 

e de destaque no contexto do PPG em Ecologia e Evolução é que esta política vem sendo 

desenvolvida, desde o final de 2017 / início de 2018, pelos pesquisadores Rafaela Silva (bolsista 

DTI) e pelo Prof. Rafael Loyola, em um projeto do INCT EECBio e PELD-COFA (ver item 1.3), em 

parceria com a Prefeitura Municipal de Silvânia, Fundação Grupo “O Boticário de Proteção à 

Natureza” e PELD COFA – Silvânia, Flona Silvânia.  

Finalmente, é importante destacar que o Prof. Rafael Loyola mantem suas atividades no PPG 

normalmente. No entanto, desde 2019 ele está licenciado da UFG para exercer a função de 

diretor científico da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS), uma 

organização sem fins lucrativos que promove a sustentabilidade no Brasil. Na FBDS, o Prof. 

Rafael é responsável pelo suporte científico, assim como captação e coordenação de projetos e 

oficinas. Além disso, desde 2019, ele também é coordenador executivo da Plataforma Brasileira 

de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES).  

De modo geral, a participação do Prof. Rafael Loyola nessas duas instituições tem oferecido ao 

PPG uma maior inserção fora da Academia, em especial junto à ONGs e ao setor privado. Como 

exemplos, destacamos os relatórios produzidos pela BPBES e um projeto multi-institucional no 

qual o Prof. Rafael coordenou uma etapa e envolveu um discente (Bruno Ribeiro) do programa.  

Além disso, destacamos outra produção técnica do laboratório liderado pelo professor junto ao 

MMA, com envolvimento de discentes (Bruno Ribeiro) e pós-docs (Fernanda Brum, Nathália 

Machado e Daniele Vila Nova). Reforçando esse aspecto de manutenção da sua atuação no PPG, 
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note-se que as duas menções honrosas recebidas pelo PPG em Ecologia e Evolução da UFG no 

quadriênio (em 2019 e 2020) são de egressas orientadas do Prof. Rafael Loyola.  

O Prof. Paulo De Marco Júnior tem estado diretamente ligado a algumas estratégias ligadas às 

políticas públicas de conservação da biodiversidade brasileira. Em primeiro lugar, tanto o prof. 

Paulo De Marco (Odonata) quanto o Prof. Rogério Bastos (Herpetofauna) são coordenadores de 

taxa na construção da Lista de espécies ameaçadas de extinção do Instituto Chico Mendes 

(ICMBIO) em suas duas últimas edições (2014 e 2020/2021). Além disso, o professor Paulo De 

Marco tem produzido os modelos de distribuição de espécies que são usados em vários projetos 

do ICMBIO ligados à análise geral de impactos sobre a biodiversidade. Em especial, nesses 

últimos 4 anos esses modelos têm sido utilizados na construção do projeto PRIM (“Programa de 

Redução de Impactos sobreo Meio-Ambiente”) do ICMBIO. Os últimos dois produtos desse 

projeto são o PRIM-mineração, avaliando o impacto de atividades de mineração em todo o 

território nacional, e o PRIM-petróleo, analisado o impacto de atividades de extração de 

petróleo principalmente na nossa plataforma continental. Nesse momento, essa colaboração 

está intensificando ações do PRIM-hidrelétricas, discutindo o impacto de hidrelétricas, 

principalmente sobre a fauna de peixes amazônicos. Os modelos de distribuição desenvolvidos 

nesse laboratório também têm sido utilizados em outras plataformas do ICMBIO como na 

análise ndo plano de ação para conservação de quelônios. Através da Orientação de alunos de 

mestrado e doutorado ligados ao ICMBIO e ao IBAMA, o professor Paulo e a Prof. Carina 

Terribile, também têm atuação direta em produtos de política pública desses órgãos 

destacando-se a realocação de fauna fruto de coleta ilegal, educação científica ligada à caça e 

os planos de conservação da herpetofauna. 

O Prof. José Alexandre, desde 2015, é membro do Conselho Superior da Fundação “O Boticário” 

de Proteção à Natureza, ligada ao Grupo “O Boticário”, participando de diversas reuniões anuais 

para definir as políticas e estratégias de ação da fundação e aprovação final dos projetos de 

conservação que serão financiados.  

Finalmente, mesmo tendo ingressado no PPG recentemente, em 2018, a Profa. Luísa Carvalheiro 

já participou da elaboração do “Primeiro Relatório Temático sobre Polinização, Polinizadores e 

Produção de Alimentos no Brasil” e seu respectivo Sumário para Tomadores de Decisão – com 

os principais destaques do Relatório em linguagem não acadêmica. O relatório foi lançado em 

fevereiro de 2019 pela BPBES e a Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador (REBIPP). O 

documento evidencia a alta diversidade de polinizadores além de alertar para as ameaças aos 

polinizadores provocadas pela redução de florestas e uso de agrotóxicos. 

 

b) A questão da COVID-19 em Goiás 

Com o início da pandemia em Goiás, a partir de fevereiro/março de 2020, houve a suspensão do 

calendário acadêmico na UFG. Ao mesmo tempo, houve uma movimentação geral das IES, 

especialmente das Universidades públicas estaduais e federais, para contribuir de diferentes 

formas no combate à pandemia. 

Em relação ao PPG, é importante destacar que alguns discentes e docentes rapidamente se 

envolveram em analisar dados e divulgar, via redes sociais, informações sobre o avanço da 

pandemia. A partir do workshop do INCT que tinha ocorrido no final de 2018 (ver item 3.3.2), o 

grupo rapidamente avaliou o impacto do clima em padrões globais de crescimento da pandemia, 

respondendo a um pre-print do Dr. Miguel Araújo que sugeriu que a COVID-19 avançaria pouco 
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nas regiões tropicais. O trabalho, liderado pelos egressos Marco Tulio Coelho (discente à época) 

e João Fabricio Rodrigues, mas envolvendo também o egresso Anderson Medina, bolsista do 

INCT EECBio na UFBA, e intitulado “Global expansion of COVID-19 pandemic is driven by 

population size and airport connections” foi publicado na “PeerJ” em agosto de 2020. É 

interessante também notar que a postagem sobre os resultados do trabalho no blog “Ciência, 

Universidade e outras Ideias”, do Prof. José Alexandre (www.blogalexdiniz.com), publicado em 

abril de 2020, possui 8488 visualizações (até 15/02/2021). Outros trabalhos sobre a COVID-19 

com a participação de discentes e egressos do PPG já estão em preprints (ver 

https://doi.org/10.1101/2020.07.28.20163493 e  

https://doi.org/10.1101/2020.08.17.20176347). 

A Prof. Luísa Carvalheiro passou a assessorar a Secretaria Municipal de Saúde do DF na 

construção de modelos SIR para avaliar a expansão da pandemia no DF (e em diferentes Estados, 

de fato), principalmente em termos de previsão de hospitalização e avaliação na demanda por 

leitos, algo crítico especialmente nos momentos iniciais da pandemia, ainda em julho/agosto.  A 

Profa. Luísa também começou a interagir com o LAPIG (ver a seguir) a fim de implementar os 

modelos no portal COVID-GO-BR. 

O componente de maior impacto em relação à COVID-19 envolvendo o PPG foi a criação de um 

grupo para a modelagem da expansão espacial e temporal da COVID-19 em Goiás, constituído 

pelos Profs. Thiago Rangel, José Alexandre e Cristiana Toscano (do Instituto de Patologia Tropical 

e Saúde Pública da UFG), institucionalizado pela portaria da reitoria Nº 1648, DE 01 DE JUNHO 

DE 2020 da Reitoria da UFG. O grupo começou com a participação do Prof. José Alexandre em 

algumas reuniões organizadas pelas secretarias da Saúde Estadual e Municipal (de Goiânia) nas 

quais foram discutidos os modelos populacionais para projetar a expansão da pandemia. O Prof. 

José Alexandre fez uma primeira implementação de modelos baseados em indivíduos (IBM) tipo 

SIR, que foram calibrados com a ajuda da Profa. Cristiana Toscano e utilizados como base para 

as primeiras decisões sobre a implementação da quarentena e depois organização das 

atividades essenciais em Goiás. Essas análises fazem parte do anexo do Decreto Nº 9.653, de 19 

de abril de 2020, que “dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública 

do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus”.  

Em seguida, o grupo se expandiu pela incorporação do Prof. Thiago Rangel, que expandiu o 

modelo IBM-SIR original a fim de incorporar a estrutura etária da população e realizar as análises 

em um contexto meta-populacional, para os diferentes municípios do Estado de Goiás. A partir 

de maio o grupo começou a publicar notas técnicas no website www.covid.bio.br, inicialmente 

fazendo projeções da expansão no espaço e no tempo para o Estado de Goiás e para alguns 

casos específicos, solicitados pela secretaria estadual de saúde (e.g., para municípios turísticos) 

e, em um segundo momento, analisando os dados para monitorar a pandemia. Até dezembro 

de 2020, o grupo já havia publicado 10 notas técnicas (NTs) e duas atualizações. Os egressos 

Marco Tulio Pacheco Coelho e Lucas Jardim auxiliaram na confecção e análise de algumas dessas 

NTs. 

De modo geral, essas notas técnicas foram previamente apresentadas ao Comitê de Operações 

Emergenciais (COE) do Estado e dos municípios envolvidos, auxiliando os gestores nas 

discussões e em sua tomada de decisão. Em alguns casos (i.e., modelo SIR original, NT01 e NT03), 

os dados foram apresentados diretamente pelo grupo ao Governador do Estado, Ronaldo 

Caiado, e alguns secretários. Ao mesmo tempo, ao longo de 2020 e em particular após a 

publicação dessas notas técnicas, houve uma grande repercussão na mídia, com os membros do 

grupo dando muitas entrevistas para TVs, rádios e jornais, alcançando assim grande visibilidade, 

http://www.blogalexdiniz.com/
https://doi.org/10.1101/2020.07.28.20163493
https://doi.org/10.1101/2020.08.17.20176347
http://www.covid.bio.br/
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bem como a apresentação de muitos seminários, mesas-redondas, palestras, lives e workshops 

(ver alguns exemplos na produção técnica registrada na plataforma SUCUPIRA e no website da 

UFG). Os registros da UFG, disponíveis em https://ufg.br/p/32450-ufg-na-midia, mostram 

dezenas de inserções nas diferentes mídias. O Prof. Thiago Rangel passou a participar com 

frequência de um programa na rádio FM Iterativa às sextas-feiras.  

O grupo também atua fortemente em cooperação com os técnicos da secretaria municipal de 

saúde de Goiânia, auxiliando nas campanhas de testagem em massa com análises espaciais e 

estimativas de R efetivo por região da cidade. Nesses casos os dados são provenientes de uma 

cooperação com o grupo do Laboratório de Geoprocessamento da UFG (LAPIG), coordenado 

pelos Profs. Manuel Ferreira e Laerte Ferreira (atual Pró-Reitor de Pós-Graduação), que 

desenvolveram um portal para apresentar os dados primários. 

Em escala nacional, o grupo recebeu apoio do CNPq, em um projeto coordenado pela Profa. 

Cristiana Toscano e aprovado no edital emergencial desta agência, para desenvolver modelos e 

análises de dados em diferentes Estados do Brasil (DF, São Paulo e UFRGS) e apoiar as políticas 

públicas em cada um deles, e envolvendo pesquisadores de diferentes instituições brasileiras. A 

egressa do PPG, Lorena Simon, é atualmente bolsista DTI-B neste projeto. 

De modo geral, é importante destacar que embora o grupo do PPG em Ecologia e Evolução não 

tivesse uma atuação na área de epidemiologia (embora o Prof. Thiago já tivesse orientado a Dra. 

Lorena Simon em uma análise dos padrões espaciais de dengue), essa atuação de destaque 

durante a pandemia da COVID-19 surgiu em função justamente da capacidade técnica do grupo 

em análises estatísticas e modelagem computacional, demonstrando claramente o potencial de 

aplicação da Ecologia (em um contexto de epidemiologia) e a própria interface entre ciência 

pura (teórica) e aplicada. 

 

 

3.3 Internacionalização, inserção (local, regional, nacional) e visibilidade do 

programa. 

3.3.1. Internacionalização 

a) Programas Institucionais e Estágios de Longa Duração 

Vários docentes do Programa realizam continuamente visitas de trabalho em instituições de 

diversos países (definidos aqui no item “Intercâmbios”, mas que refletem apenas uma parte da 

internacionalização de longo prazo do PPG). Da mesma forma, o PPG recebeu pesquisadores e 

docentes estrangeiros para discussão de projetos e parcerias, desenvolvimento de projetos em 

andamento, palestras, cursos e outras atividade acadêmicas.  

Sob um ponto de vista formal, é importante destacar inicialmente que 2 projetos de Pesquisador 

Visitante Especial (PVE) do CNPq, no contexto do programa “Ciência sem Fronteiras” 

continuaram vigentes no início do quadriênio atual, incluindo o PVE Prof. Robert Pressey 

(finalizado em 2017) e o do Prof. Joaquín Hortal (finalizado em 2019). O Prof. Pressey recebeu, 

nesse contexto, a aluna Raísa Vieira em seu laboratório em 2017-2018 (com bolsa do Governo 

Australiano, equivalente ao PDSE) e em 2019 o aluno Luiz Guilherme dos Santos Ribas, com bolsa 

do CNPq. O Prof. Joaquín Hortal recebeu em Madri os discentes Marcelo Pessoa (PDSE/CAPES) 

https://ufg.br/p/32450-ufg-na-midia
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e Leila Meyer (PDSE/CNPq) e realizou uma missão de trabalho ao Brasil, permanecendo entre 

julho e setembro de 2018 em Goiânia, colaborando com diversos docentes e discentes do PPG. 

 

b) Cursos e Eventos  

O Prof. Rafael Loyola ministrou um curso de 5 dias na UNAM/México, intitulado “Zonation: una 

herramienta para la planeación sistemática de la conservación”, além de ministrar no mesmo 

período a palestra “El papel de la ciencia en la toma de decisiones: histórias de Brasil”. O Prof. 

Rafael Loyola ministrou, ainda em 2017, palestras na Colômbia e Uruguai. Em 2018, o Prof. 

Loyola participou do encontro de editores da “Biological Conservation”, na Holanda e em 2019 

participou da Regional Synthesis Meeting do projeto SPARC (Spatial Planning for Protected Areas 

in Response to Climate Change), no Chile.O Prof. José Alexandre ministrou uma das palestras 

principais (“main conference”) no Encontro da Sociedade Biogeográfica Internacional (IBS) em 

Évora, Portugal, intitulada “Quantitative genetics, comparative analyses and evolutionary 

adaptations to climate change”, em março de 2018, e foi da comissão de organização do evento. 

O Prof. Thiago Rangel Participou de duas reuniões em Leipiz, Alemanha, do grupo de trabalho 

"Modeling diversification in space and time", financiado pelo iDiv (“German Centre for 

Integrative Biodiversity Research”), em novembro de 2017 e junho de 2018, resultando em um 

artigo publicado na importante revista “Trends in Ecology and Evolution” in 2019. 

Em janeiro de 2019, os Profs. José Alexandre e Thiago Rangel visitaram a Universidade de 

Copenhague, Dinamarca, a convite do Prof. Carsten Rahbek, para discutir novos avanços sobre 

o projeto de simulação em macroecologia, que conta também com a participação do Prof. 

Robert Colwell. 

Em 2019, o Prof. Luis Mauricio Bini participou do encontro de editores da “Hydrobiologia”, na 

Holanda. 

Em 2020, já durante a pandemia, os docentes José Alexandre Felizola Diniz Filho (com a 

colaboração da discente Elisa Barreto) e Fabricio Villalobos organizaram eventos no Brasil e no 

México durante a Semana em homegem a Humbold, em um evento global organizado pela 

International Biogeography Society (IBS). 

 

c) Visitas de Pesquisadores Estrangeiros 

Muitos pesquisadores e docentes de outras instituições no exterior visitaram a UFG e o PPG em 

Ecologia e Evolução entre 2017 e 2020, incluindo: 

- Dra. Ana Margarida Coelho dos Santos (Universidade de Alcalá; atualmente Universidade 

Autônoma de Madri, Espanha) visitou o programa entre julho e setembro de 2018, com recursos 

da Universidade de Alcalá e do INCT/EECBio, co-organizando o workshop do INCT EECBio sobre 

evolução em ilhas em 2018, junto com o Prof. José Alexandre. Em 2019, participou do workshop 

sobre redes ecológicas em 2019, coordenado pelo Prof. Mario Almeida-Neto. Visitou também o 

PPG em março de 2019, com recursos da Universidade de Alcalá, para avançar em vários 

trabalhos em colaboração, incluindo o um projeto com apoio do Edital Universal CNPq, 

coordenado pelo Prof. Mário Almeida Neto; 
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- O Prof. Paulo De Marco Jr. recebeu um aluno de doutorado da Universidade do Kansas, EUA, 

Dong Luo, para trabalhar em projetos de cooperação com o Dr. Townsend Peterson, em 2017 e 

2019; 

- O Prof. Rogério Pereira Bastos recebeu o Dr. Diego Llusia, da Universidade Autônoma de Madri, 

continuando os trabalhos de cooperação, em 2017, 2018 e 2019.  

- O Prof. Thiago Rangel recebeu, em 2019, o Prof. Dan Rosauer, da Australian National University, 

que visitou o grupo durante 20 dias em fevereiro de 2019, ministrando palestra para os alunos 

do PPG e interagindo com diversos discentes e docentes. 

- O Prof. Robert Colwell visitou a UFG em setembro de 2018 e em maio de 2019 e ministrou 

palestra no seminário organizado pelo corpo discente do PPG. 

- Em 2019 a Profa. Rosane Collevatti recebeu a Dra. Erin Tripp, que começou um projeto de 

cooperação e de visitas sabáticas à UFG, com recursos da Fullbright/EUA. 

- Em março de 2019, o Prof. Townsend Peterson, da Universidade do Kansas, participou de um 

dos workshops do INCT em Goiânia, “EcoClimate: avanços e atualizações da base de dados 

climáticos”, organizados pelos docentes Levi Carina e Matheus Ribeiro. 

- Em dezembro de 2019, o PPG recebeu a visita do Prof. Pierre Legendre, da Universidade de 

Montreal, para uma disciplina de “Ecologia Numérica”, que contou com a participação de cerca 

de 30 alunos do PPG. 

- Em março de 2020 a Dra. Catherine Graham visitou a UFG, ministrou palestra para os 

estudantes e participou da banca da Dra. Elisa Barreto, realizando também diversas discussões 

sobre projetos de colaboração com os docentes e participando de um “workshop” de imersão 

na cidade de Goiás Velho. 

- Muitos dos docentes/pesquisadores acima, como já relatado, ministraram palestras nos 

seminários dos alunos, incluindo a participação dos Drs. Robert K. Colwell (EUA), Ana Margarida 

C. Santos (Espanha), Diego Llusia (Espanha), Alexander Pyron (EUA), Andrean Monjeau 

(Argentina), Fabricio Villalobos (México), Kimberly A. With (EUA), Orianne Rollin (Portugal), 

Kimberly Przybyla (Belgica), Bruno Vilela (à época na Washington University, hoje UFBA), Dan 

Rosauer (Australia) e Catherine Graham (Suiça) 

Além dessas visitas de trabalho de outros participantes estrangeiros, destacamos que os dois 

docentes internacionais do programa visitaram Goiânia em 2018 e 2019. O Prof. Joaquín Hortal, 

docente do programa, permaneceu em Goiânia entre julho e setembro de 2018, com recursos 

do projeto PVE/CNPq, participando de reuniões e workshops, ministrando palestras e 

trabalhando com os orientandos e coorientandos. Em 2019, visitou o PPG duas vezes, em março 

para colaborações com recursos do INCT e para a oferta de disciplina (em setembro), com 

recursos do PROEX. O Prof. Fabricio Villalobos ministrou a disciplina de “Macroecologia” e 

trabalhou por 2 semanas com seus orientandos, e em 2019 participou de um dos workshops do 

INCT.  

 

d) Estágios de alunos do Programa em Instituições de outros países 

Em termos de integração internacional, é importante também destacar os estágios PDSE dos 

discentes do PPG. Em 2017, cinco doutorandos realizaram estágio sanduiche no exterior: 1) 
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Raísa Vieira (James Cook University, Austrália); 2) Danielle Katharine Petsch (Universidade de 

Guelph, Canada); 3) Fernando Moura Resende (Universidade Lavel, Canada); 4) Flavia de 

Figueiredo Machado (Australia National University, Austrália); 5) Vinicius Silva Reis 

(Universidade de Aberdeen, Escocia, UK) e; 6) Marcelo Bruno Pessoa (MNCN/Madrid, Espanha). 

Em 2018, iniciaram seus estágios docência as discentes Elisa Barreto Pereira (“Swiss Federal 

Institute for Forest, Snow and Landscape Research”) e Lorena Mendes Simon (North Carolina 

State University, EUA), ambas com bolsa PDSE da CAPES, e o discente Luiz Guilherme dos Santos 

Ribas (Austrália) com bolsa sanduíche do CNPq. Todos permaneceram até início de 2019, e já 

finalizaram suas teses no início de 2020.  

Além do PDSE/CAPES, dois discentes realizaram seus estágios sanduiche com bolsas do CNPq, 

em 2018. A discente Leila Meyer realizou estágio sanduiche com bolsa do CNPp do Projeto PVE 

do Prof. Joaquín Hortal no MNCS/Madri. O discente Luiz Guilherme Ribas, por sua vez, recebeu 

bolsa do CNPq (em edital de ampla concorrência) para trabalhar no ARC Centre of Excellence for 

Coral Reef Studies (James Cook University, Austrália) e Conservation Planning Group 

coordenado pelo Dr. Robert Pressey. O discente de Doutorado Marco Tulio Pacheco Coelho 

permaneceu 12 meses em 2018 no laboratório do Prof. Michael Gavin, na Colorado State 

University, Fort Collins, EUA, com financiamento parcial da própria instituição.  

Em 2019, iniciaram seus estágios PDSE as discentes Gracielle Higino (Universidade de Montreal, 

Canada), Barbbara Rocha (Universidade de Girona, na Espanha) e Priscilla Gurgel (Universidad 

Trier, na Alemanha). Em 2020 o PDSE foi interrompido em função da pandemia, sendo retomado 

no início de 2021. 

 

e) Editores em Periódicos Internacionais 

Vale ressaltar também que 12 docentes permanentes atuam como membros de corpo editorial 

de revistas científicas (ver “produção técnica), vários dos quais em revistas internacionais 

classificadas como Qualis A1 ou A2, tais como “Biological Conservation”, “Diversity and 

Distributions”, “Ecography”, “PLoS ONE”, “Methods in Ecology and Evolution”, “Frontiers of 

Biogeography”, e “Hydrobiologia” (ver produção técnica). Cabe destacar que o Prof. Rafael 

Loyola é o editor para as Américas da “Biological Conservation”, editando cerca de 150 artigos 

por ano neste periódico. Muitos atuam também em revistas nacionais de impacto, 

especialmente a “Perspectives in Ecology & Conservation”, da ABECO (5 docentes são editores 

associados, e os Profs. José Alexandre e Rafael Loyola foram editores-chefes no quadriênio 

anterior). Além disso, todos os docentes do corpo permanente atuam constantemente como 

revisores de periódicos científicos internacionais (mais detalhes são apresentados no item 

“Internacionalização”). 

 

f) Participação em Projetos com Financiamento Internacional 

SCENIC - "Escalando los efectos de las dinámicas de nicho e interacciones en las consecuencias 

ecológicas y evolutivas de la coexistencia ", do Dr. Joaquin Hortal (também docente do PPG), 

com um financiamento de ~156.000 euros do edital "Proyectos I+D+i 2019": Agência Estatal de 

Investigación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, e com vigência entre 2020 e 

2023. Participam do projeto os Profs. Paulo de Marco Jr e José Alexandre Diniz Filho. 
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UNITED – “Unificando nichos, interacciones y distribuciones: Un entorno teórico común para 

dinámica de  rangos geográficos y coexistencia local”. Financiado pela Agência Estatal de 

Investigación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, e com vigência entre 2014 e 

2018, coordenado pelo Profs. Joaquin Hortal e com a participação dos Profs. Luis Mauricio BIni, 

Paulo de Marco Jr., José Alexandre, no qual inclusive trabalhou a discente/egressa Leila Meyer 

com financiamento PDSE do CNPq. 

"Global taxonomic, functional and phylogenetic diversity of stream macroinvertebrate 

communities: unravelling spatial trends, ecological determinants and anthropogenic threats", 

coordenado pelo Dr. Jani Heino e com a participação dos Drs. Luis Mauricio Bini, no valor de 

~400.000 Euros (Academia de Ciências da Finlândia). 

"Species-genetic diversity correlations in a network or urban ponds", coordenado pelo Dr. Frank 

Johansson (Universidade de Uppsala) e com a colaboração do Dr. Luis Mauricio Bini, com 

fomento de 3 000 000 SEK (Swedish Research Council for Sustainable Development) 

“SPARC – Spatial Planning for Protected Areas in Response to Climate Change”, financiado pelo 

Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF) e coordenado pela sede global da ONG 

Conservation International. O Prof. Rafael Loyola participa do projeto. 

“Creando perspectivas en la conservación de las lagunas temporales frente al cambio climático 

y a las invasiones biológicas”, Coordenadado pela Dra. Margarita Florencio Díaz (Universidad 

Autonoma De Madrid) e com a colaboração do Dr. Luis Mauricio Bini e Rafael Loyola, com 

fomento de aproximadamente 204454,00 Euros (Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades – Espanha). 

“Tropical forests responses to a changing climate: a quest at the interface between trait-based 

ecology, forest dynamics and remote sensing” – Luísa Carvalheiro, NERC/Oxford, 600k libras 

- Associado ao projeto “A Ecologia e a Evolução da Biodiversidade: integrando escalas de tempo 

e espaço“,  o Prof. Thiago Rangel obteve financiamento do Center for Macroecology and Global 

Change, coordenado pelo Dr. Carsten Rahbek, para duas bolsas de Pós-Doutorado por 3 anos, 

atualmente concedidas aos egressos Marco Tulio Pacheco e Joao Fabricio Mota Rodrigues. 

Também, a partir da cooperação com a Dra. Catherine Graham, do WLS na Suíça, o projeto 

recebeu mais uma bolsa de Pós-Doutorado para a Dra. Elisa Barreto. Os recursos desses projetos 

foram transferidos pelas duas instituições estrangeiras para a FUNAPE/UFG. 

 

g) Alunos Estrangeiros 

Os docentes do PPG orientaram discentes dos seguintes países (entre parênteses está o número 

de discentes por país): Colômbia (4), Portugal (1), Moçambique (2), México (1) e Bolívia (2). O 

discente Oscar Daniel Plaza, da Colômbia, concluiu seu mestrado no PPG em 2018 e continua 

atualmente no Doutorado, sendo um dos destaques citados anteriormente (ver item 2.4) pelo 

seu trabalho de tese publicado em 2020 na “Trends in Ecology and Evolution”. O Dr. Jesus 

Ledzma, pesquisador na Bolívia concluiu seu doutorado no PPG e foi rapidamente selecionado 

para uma vaga de pós-doutorado nos EUA, trabalhando no grupo da Dra. Jeannine Cavender‐

Bares, uma das mais importantes pesquisadoras na área de “Community phylogenetics” (e já 

tendo publicado um artigo na “Ecological Monographs” em 2020, além de seus artigos oriundos 

da tese no “American Naturalist” e “Journal of Biogeography”). O Dr. Daniel Zaccarias é docente 
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na Universidade de Moçambique, e a conclusão de seu doutorado no Brasil, com uma destacada 

produção científica, possui um impacto importante em sua instituição. 

 

3.3.2. Interações Nacionais 

a) Projetos formais de Cooperação Institucional (PROCAD e análogos) 

Primeiramente, sob o ponto de vista integração mais institucional, é muito importante destacar 

dois projetos de cooperação/intercâmbio nacional (e um terceiro em fase inicial). O primeiro 

deles é o PROCAD/CAPES “Ecologia, Genética e Conservação do Cerrado, Amazônia e Mata 

Atlântica”, coordenado pela Profa. Rosane Collevatti, entre os programas de Pós-Graduação em 

Ecologia e Evolução (UFG), Zoologia (UFPA/Museu Emilio Goeldi) e Ecologia e Biodiversidade 

(UNESP - Rio Claro), iniciado em 2017. Esse PROCAD já consolidou a colaboração entre os grupos 

da UNESP e UFG e está também refletida na forte participação do grupo da UNESP no 

PELD/Silvânia, aprovado posteriormente. Em 2018, foram realizadas diversas missões de 

trabalho para a UNESP (Profa. Collevatti) e a vinda do Prof. Milton Ribeiro, inclusive ministrando 

uma disciplina (“Ecologia de Paisagem”) no PPG em Ecologia e Evolução em 2018 e 2020, além 

da vinda de alunos da UFPA para cursar disciplinas na UFG como alunos especiais (a disciplina 

de 2020 foi suspensa por causa da pandemia e oferecida, posteriormente, em sistema remoto).  

O segundo projeto de cooperação (iniciado em 2018) é o PROMOB (Programa de Mobilidade 

Acadêmica), a “Rede de pesquisa e formação em conservação genética”, entre a UFS, UFG e 

UFMG, submetida à FAPITEC, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Sergipe, contemplada 

com R$ 100.000,00 par dois anos (2018-2019). Essa proposta é coordenada pelo Prof. Sidney 

Gouveia (egresso do PPG em Ecologia e Evolução), em um projeto amplo de cooperação que 

envolve todos os docentes do PPG. Em 2018 foram realizadas diversas atividades com docentes 

e discentes. O Prof. Gouveia veio ao primeiro workshop do INCT EECBio sobre “Resgate 

Evolutivo” com recursos do PROMOB, e posteriormente esses recursos foram usados em 

missões de trabalho dos Profs. José Alexandre, Fabricio Villalobos, Matheus Ribeiro e Adriano 

Melo para a UFS. Além disso, uma discente da UFS permaneceu durante o mês de setembro de 

2018 na UFG, discutindo seu projeto e cursando disciplinas como aluna especial, enquanto o 

aluno Zander Augusto permaneceu durante 4 meses no laboratório do Prof. Sidney Gouveia em 

2019. 

Em 2018 foi aprovado mais um projeto PROCAD/CAPES, com a Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), intitulado “Padrões de biodiversidade em ambientes naturais e alterados”, 

com a participação inicial de 7 docentes do PPG em Ecologia e Evolução. O projeto da UFMA foi 

proposto pelo Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em “Biodiversidade e Conservação”, um 

curso novo com nota 3 na última avaliação da CAPES. O projeto foi aprovado em 2018 e  

docentes e pós-doutores associados ao PPG em Ecologia e Evolução já visitaram a UFMA. 

Finalmente, no final de 2019, foram aprovados diversos projetos no edital do CNPq de 

cooperação acadêmica, com 6 instituições diferentes (UFS, UFMT, UFSM, UFU, UFVJM e UFPA). 

Esses projetos foram iniciados já em 2019-2020, com a concessão de 3 ou 4 bolsas de doutorado 

para os programas de origem e bolsas de apoio técnico para o PPG em Ecologia e Evolução. Os 

alunos de doutorado desses PPGs deverão passar algum tempo na UFG, colaborando com os 

docentes e discentes, de modo que haverá um potencial ainda maior de interação com esses 

vários grupos a partir de 2021 ou 2022 (o programa foi atrasado em função da pandemia). 
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b) Eventos, Workshops e Cooperações Individuais  

Os docentes do PPG em Ecologia e Evolução interagem de forma contínua com pesquisadores 

nas mais diversas regiões e universidades do país. Assim, nossos docentes frequentemente 

participam de missões de trabalho em outras universidades, ao mesmo tempo em que nosso 

PPG recebe docentes e pesquisadores de outras universidades para discutir projetos ou 

apresentar palestras. Esse intercâmbio também se dá pela presença de discentes de outros PPGs 

que visitam os laboratórios dos nossos docentes para desenvolver aspectos específicos de suas 

dissertações e teses. O mesmo ocorre com nossos discentes que também visitam laboratórios 

de pesquisadores fora do nosso departamento e universidade. Em todos os casos, esse 

intercâmbio pode ser em grande parte explicado pelo perfil teórico-metodológico de atuação 

dos docentes do PPG. 

De forma mais individual, em 2017 os docentes do PPG receberam diversos estudantes e 

pesquisadores de instituições de todo o Brasil, dentre os quais destacamos: Carlos Eduardo 

Grelle (UFRJ), Daniel Paiva (IF-Goiano), Dilermando Pereira Lima Júnior (UFMT), Franco Leandro 

de Souza (UFMS), Jean Paul Metzger (USP), Leandro Duarte (UFRGS), Ludgero Cardoso G. Vieira 

(UnB), Mariana Vale (UFRJ), Lucia Lorini (UNIRIO), Mercedes Bustamente (UnB), Milton Cezar 

Ribeiro (UNESP), Mirco Solé (UESC), Ricardo Dobrovolski (UFBA), Sandra Cristina Müller (UFRGS), 

Sidney Feitosa Gouveia (UFS), Thiago Gonçalves Souza (UFPE), Thomas M. Lewinsohn (Unicamp), 

Tiago Bosisio Quental (USP), Valério De Patta Pillar (UFRGS) e Victor Landeiro (UFMT), dentre 

outros. 

Novamente em 2018 nosso PPG recebeu a visita de diversos docentes (alguns dos quais já foram 

mencionados acima) de outras instituições do Brasil, dos quais 4 apresentaram palestras no 

seminário organizado pelos discentes. Nesse contexto, passamos a ter a participação de muitos 

docentes e pesquisadores externos ao PPG em 3 Workshops iniciais do INCT EECBio (“Resgate 

Evolutivo”, “Evolução Rápida em Ilhas” e “Macroecologia Humana”). Cinco discentes do PPG em 

Ecologia e Evolução participaram desses workshops em 2018.  

Em 2019 foram organizados 5 workshops do INCT EECBio sediados em Goiânia e no PPG, com a 

participação de 11 docentes e 14 discentes (em geral doutorandos) do PPG (além de um 

workshop sediado na UFS, e co-financiado pela Escola de Altos Estudos da CAPES e coordenado 

pelo Dr. Sidney Gouveia – egresso do PPG - do qual participaram os Drs. José Alexandre F Diniz 

Filho e Fabricio Villalobos). Esses workshops do INCT foram coordenados pelos Drs. Adriano S. 

Melo, Matheus L. Ribeiro, Rafael Loyola, Levi Carina Terribile, Mario Almeida-Neto, Joaquin 

Hortal, sendo que dois deles foram co-coordenados por egressos do PPG (Leila Meyer e 

Fernando Resende, agora bolsistas PNPD e PDJ na UFMG, respectivamente). Nesses workshops 

participaram cerca de 30 docentes de outras IES, muitos dos quais ministraram seminários para 

os alunos do PPG. Em 2020 os workshops do INCT foram suspensos, mas todos os grupos 

continuaram trabalhando de forma remota nos projetos. 

Em termos de participação em eventos externos à UFG, os docentes do PPG atuam de forma 

contínua ministrando palestras e participando de reuniões e “workshops” em suas áreas de 

pesquisa especificas. Como exemplo, temos o ”Seminário sobre Abelhas e Alterações Globais” 

(Profa. Luísa Carvalheiro), palestras no XXXI Congresso Brasileiro de Zoologia (José Alexandre 

Diniz Filho), VI SET/II RABECO (Profs. José Alexandre e Rafael Loyola), palestras no Evento de 

Comemoração 40 anos PPG Ecologia (Profs. José Alexandre e Adriano Melo), na XIII SEMABIO 

UFJ (Profa Levi Carina), no III Congresso Latino-Americano de Acaralogia e VI Simpósio Brasileiro 
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de Acaralogia (Profs. Rodrigo Daud e Prof. Natan Maciel), no Ciclo de palestras do Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Recursos Naturais do Cerrado / UEG (Profa. Jasciele Bortolini), 

Embrapa Arroz-Feijão em Goiânia (Prof. Thiago Rangel), “Workshop on global climate model 

scenarios and socioecological modeling” no INPE (Prof. Rafael Loyola) e palestras no JBRJ (Prof. 

Rafael Loyola). No caso da reunião da ABECO/SET, é importante destacar que um total de 7 

discentes (em geral doutorandos) apresentaram trabalhos no evento.  

Em 2019 e 2020, houve uma grande movimentação especialmente no contexto dos cortes de 

financiamento no CNPq e CAPES, com participação mais ativa do Prof. Jose Alexandre em várias 

entrevistas e programas de TV e Rádio. O Prof. José Alexandre ministrou palestras na UFU, UFSC, 

UEG e PUC-GO sobre esses temas e sobre as perspectivas da C&T no Brasil. 

Podemos ainda destacar algumas participações mais gerais e importantes em um contexto 

nacional, como por exemplo as discussões sobre o novo “Centro de Síntese em Biodiversidade” 

do CNPq/MCTIC/FAPs, coordenadas pela Prof. Mercedes Bustamante da UnB, com duas 

reuniões em 2018 (participação dos Profs. Rafael Loyola, José Alexandre, Paulo De Marco e 

Thiago Rangel), sendo o edital lançado em 2019.  

Outro ponto importante em termos de integração nacional foi a realização de uma mesa-

redonda durante a semana de Ciência e Tecnologia 2018 (15/10) intitulada "Diminuição das 

desigualdades regionais da pesquisa em Biodiversidade no Brasil", no Auditório do ICB1 da UFG 

e promovida pelo INCT EECBio. O evento foi coordenado pelos Profs. Thannya Soares, José 

Alexandre Diniz Filho e Adriano Melo, com a participação dos Profs. Levi Carina Terribile (UFJ), 

João Nabout (UEG), Leandro Juen (UFPA), Ludgero Vieira (UnB), Sidney Gouveia (UFS) e Victor L. 

Landeiro (UFMT). O objetivo da mesa redonda foi trazer os depoimentos de jovens 

pesquisadores do EECBio, de diferentes regiões do Brasil, que tiveram experiências bem-

sucedidas na montagem e coordenação de programas de pós-graduação, com alto impacto em 

termos de desenvolvimento regional, com grande participação de discentes de diversos 

programas de pós-graduação do ICB e do PPG em Ecologia e Evolução. 

Em 2019, o Prof. José Alexandre apresentou os resultados do INCT em “Ecologia, Evolução e 

Conservação da Biodiversidade” no III Seminarios dos INCTs, em novembro, organizado pelo 

CNPq/MCTIC. 

Esses efeitos de nucleação, talvez na maioria dos casos, podem ser vistos também sob uma 

perspectiva de solidariedade no contexto de desenvolvimento regional. Um exemplo 

importante de nucleação e inserção é atestado pela criação do grupo de macroecologia na 

região Nordeste, onde temos 4 egressos com atuação na área e que estão trabalhando de forma 

integrada (Sidney Gouveia na UFS, Ricardo Dobrovolski e Bruno Vilella na UFBA e Guilherme de 

Oliveira na UFRB). A egressa Vanessa Staggemeir foi contratada em 2018 na UFRN, e há 

expectativas de que ela possa se juntar a esse grupo. 

Um exemplo importante de solidariedade e nucleação tem sido a relação entre o PPG em 

Ecologia e Evolução e o programa em “Recursos Naturais do Cerrado” (RENAC -UEG). Além do 

credenciamento de alguns docentes do PPG em Ecologia e Evolução naquele programa,  o Prof. 

João Nabout (RENAC – UEG)  é um docente do PPG em Ecologia e Evolução e coordena o Grupo 

de Trabalho (GT) em Ecologia Aquática do INCT EECBio. Nesse contexto, o grupo decidiu, tanto 

por questões de facilidade logística quanto por valorizar a cooperação e desenvolvimento 

regional, por montar uma grande área experimental no Campus da UEG em Anápolis, que 

poderá ser utilizada pelos docentes da UFG e de todo o grupo de pesquisadores associados a 
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esse GT (UFPR, UnB, UEM, UNESP, UMFT, UFMS, UFPA), aumentando ainda mais a integração 

dos dois PPGs. 

A Dra. Ingrid Koch, da UNICAMP, veio trabalhar em 2019 com o Dr. Paulo de Marco Jr em sua 

licença sabática, participando de diversas atividades do PPG. 

 

c) Oferta de Disciplinas e Cooperação Interinstitucional 

Além dos intercâmbios financiados por programas oficiais e integrados como o PROCAD e o 

PROMOB, um ponto forte de nossa grade curricular é a ampla oferta de disciplinas instrumentais 

oferecidas de forma condensada, particularmente com temas envolvendo análise de dados e 

ecologia quantitativa. Estes dois aspectos têm atraído um número cada vez maior de alunos de 

PPGs de diversas regiões do Brasil. É interessante notar que muitos alunos especiais são 

oriundos de PPGs com conceito 5, 6 e 7. Assim, nosso PPG não atende apenas a demanda de 

PPGs mais recentes ou que ainda estão em fase de consolidação e há uma grande procura por 

alunos de PPGs já consolidados que buscam em nossas disciplinas um aperfeiçoamento em 

áreas muitas vezes ausentes em seus PPGs de origem.  

No último quadriênio, as disciplinas do PPG em Ecologia e Evolução foram ministradas para mais 

de 250 alunos especiais oriundos de diversos PPGs do Brasil. Em 2017, foram 68 alunos especiais 

de 22 PPGs, e em 2018 foram 54 alunos especiais de 24 PPGs (incluindo um internacional, da 

Universidade de Barcelona que realizou estágio com o Prof. Bini). Em 2019, foram 50 alunos 

especiais no segundo semestre, matriculados em 7 disciplinas. Esses alunos são provenientes 

principalmente das seguintes instituições: IF GOIANO (Rio Verde), IF GOIANO (Urutai), INPA, 

UEG, UEM, UEMS, UFBA, UFJF, UFMG, UFMS, UFMT, UFPA, UFPel, UFPR, UFRGS, UFRN, UFSC, 

UFS, UFSM, UFT, UFV, UnB e UNESP (S. J. Rio Preto). Em 2020, a oferta de disciplinas foi reduzida, 

mas de qualquer modo com a retomada, a partir de junho, algumas disciplinas receberam um 

grande número de alunos de outras instituições, seguindo o padrão dos anos anteriores (as 

disciplinas de “Inferência Bayesiana” e Meta-análise, por exemplo, receberam 25 e 14 alunos de 

outras IES, respectivamente). 

Os docentes do PPG em Ecologia e Evolução auxiliam grande quantidade de pós-graduandos de 

outros PPGs na forma de coorientações ou apoio mais informal, especialmente em termos de 

análise de dados. Além disso, em 2017-2018 nossos docentes orientaram (trabalhos concluídos 

ou em andamento) cerca de 33 mestrados e 22 doutorados em diversas universidades ou 

institutos de pesquisa, especialmente no programa RENAC da UEG (demonstrando assim um 

forte componente de inserção social e solidariedade). Finalmente, na própria UFG os docentes 

José Alexandre (permanente) e Thiago Rangel (colaborador) participam do PPG em Genética e 

Biologia Molecular (nota 4), enquanto os docentes Daniel Brito, Fausto Nomura, Natan Maciel, 

Paulo De Marco Jr. e Rogério Bastos são docentes permanentes no PPG em Biodiversidade 

Animal. Outras colaborações envolvem orientações nos programas da UEM (Prof. Luis Mauricio 

Bini) e da UFRGS e UFMT (Prof. Adriano Melo). É importante deixar claro que, apesar dessas 

ações, esses docentes estão fortemente envolvidos em todas as atividades do PPG em Ecologia 

e Evolução. Por exemplo, muitos desses professores são aqueles que ofertam disciplinas quase 

que anualmente para o PPG em Ecologia Evolução. Além disso, muitos participam ativamente 

como orientadores, nas atividades administrativas e de funcionamento do PPG. 
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Assim, a partir desses números, o PPG em Ecologia e Evolução da UFG possui um impacto 

significativo na formação de estudantes e no apoio a pesquisadores da área em uma escala 

muito mais ampla do que a própria instituição e o Estado.  

 

d) Alcance Nacional do PPG e origem do corpo discente 

Em termos de corpo discente, o número de candidatos que buscam vagas no PPG em Ecologia 

& Evolução é variável. No início do curso, a maioria dos alunos tinha como origem a UFG, UEG, 

PUC-GO e outras universidades locais e da região. Nos últimos anos, entretanto, foram 

recebidos alunos de todas as partes do Brasil (ver a seguir). Também temos demanda de alunos 

de outros países da América Latina (via convênios com a OEA, PEC-PG/CAPES), Europa (Portugal 

e Espanha) e via convênio com o Programa de Pós-Graduação “Ciência para o Desenvolvimento 

(PGCD)” do Instituto Gulbenkian de Ciência de Portugal.  

Entretanto, é preciso ressaltar que há uma tendência natural de redução na demanda pelo 

mestrado, talvez em função da criação de muitos outros cursos de pós-graduação com enfoque 

em ecologia e áreas afins na UFG (e.g. Biodiversidade Animal, Biodiversidade Vegetal, Genética 

e Biologia Molecular) e em outras instituições da região (e.g. RENAC/UEG). Com isso, 

gradualmente cotas e mestrado foram sendo convertidas em cotas de Doutorado (algo revertido 

pela nova política de distribuição de bolsas pela CAPES a partir de 2020).  

No quadriênio anterior, ingressaram 35 alunos de Mestrado (em média 9 por ano, com uma 

concorrência média de 3,2 candidatos por vaga) e 51 alunos de Doutorado (média de 13 alunos 

por ano e uma concorrência de 2,5 candidatos por vaga). Em 2017, 8 discentes foram aprovados 

no exame de seleção para o mestrado (total de 10 vagas; concorrência de 3,2 candidatos por 

vaga), enquanto 12 o foram para o doutorado (1.7 candidatos por vaga). Em 2018, o padrão do 

quadriênio anterior começa a se reestabelecer, com o ingresso 14 alunos de mestrado e 15 de 

doutorado, com concorrências similares ao ano anterior (2,3 e 2,2 candidatos por vaga, 

respectivamente), continuando em 2019, com 21 candidatos para o mestrado e 34 para o 

Doutorado. Em 2020, ingressaram 9 discentes no Doutorado e 11 no Mestrado.  

As instituições de origem dos discentes recentes do curso demonstram a importância e inserção 

regional do PPG. No quadriênio anterior, no mestrado os ingressantes da própria UFG 

representaram algo em torno de 40% dos ingressantes, com os demais alunos sendo oriundos 

da UFMG, UnB, UFRJ, UFV, UNIFAL, UEG, UNESP, UFB, UFSM, UFRN e PUC-GO, além de 3 alunos 

estrangeiros (Peru, Açores e Colômbia). Para o doutorado, dos 51 ingressantes no quadriênio 

anterior 48% são da própria UFG, além de 3 egressos do programa RENAC da UEG (que na época 

ainda não possuía o nível de Doutorado), 3 da UFMG, 2 da UFRGS e os demais oriundos da 

UNEMAT, UFSM, UCB, UCS, UFMS, UFC, UFPEL, UNESP, UnB, UFPR, UFMT, além de um aluno da 

Universidade de Córdoba, na Argentina. Em 2017, os estudantes de mestrado foram 

provenientes da UFG (4); UnB (2); PUC/GO (1); UEL (1); UFAL (1); UFMT (1). No Doutorado, neste 

mesmo ano, os ingressantes foram da UFG (4); UnB (2); USP (1); IF Goiano (1); UEG (1); UEM (1); 

UESC (1); UFBA (1); UFPR (1); UFS (1). Já em 2018, os estudantes de mestrado fizeram graduação 

na UFG (4), UNESP (1), UFMT (1) e UFAL (1). Divergindo do quadriênio anterior, apenas três dos 

estudantes de doutorado, em 2018, são provenientes da própria UFG (um deles é egresso do 

Programa em Biodiversidade Animal e não da Ecologia e Evolução), e os demais do IF Goiano, 

UFPR, UEM, UFBA, UnB, UEG, UnB, UFS e UESC. O padrão em 2019 é similar, com ingressantes 

de Doutorado provenientes da UFBA, UEG (2), UnB (2), UEM, UFMG, UFS, UFV, UFU (2), IF 

Goiano e (3; porém 2 deles oriundos do PPG em Biologia Animal). Em 2020, houve uma certa 
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mudança no padrão, pois dos 9 ingressantes no Doutorado, 5 são egressos do mestrado do 

próprio PPG, e os demais são oriundos da UFMT, UFPE, UFPR e UFV (de qualquer modo 

demonstrando a abrangência de interesse nacional no PPG). 

Assim, podemos verificar que embora o PPG atenda a demanda local, muitos dos estudantes 

aprovados nos exames de seleção (??? % considerando o quadriênio para mestrado e 

doutorado) são egressos de outras instituições e os números apresentados acima demostram 

o alcance nacional do PPG. 

 

e) Edição em Periódicos Nacionais 

Como pode ser observado, diversos docentes do PPG atuam constantemente como editores de 

revistas de circulação nacional e regional durante o quadriênio, incluindo os seguintes 

periódicos nacionais: Acta Limnologica Brasiliensia (Adriano Melo, Luis Mauricio Bini), Brazilian 

Journal of Botany (Marcus Cianciaruso), CheckList (Natan Maciel), Perspectives in Ecology and 

Evolution (a antiga “Natureza & Conservação”: José Alexandre Diniz-Filho, Marcus Cianciaruso, 

Paulo De Marco Jr., Rafael Loyola, Rosane Collevatti, Luis Mauricio Bini), Phylomedusa (Rogerio 

Pereira Bastos) e Zoologia (Adriano Melo). 

 

 

 

3.3.3. Visibilidade 

A página eletrônica do PPG Ecologia & Evolução (www.ecoevol.ufg.br) contém informações 

gerais sobre o programa em Português e Inglês. Em particular, inclui as seguintes informações: 

 

• Apresentação: Histórico do Programa 

• Coordenação: Nomes e endereços eletrônicos do coordenador, membros da Comissão 

Administrativa e secretaria. 

• Docentes: Nome, linhas de pesquisa, telefone, endereço eletrônico e link para CV Lattes. 

• Disciplinas: Nomes e ementas. 

• Calendário: Datas importantes na rotina do PPG 

• Matrícula: Disciplina oferecidas no semestre e informações de matrícula. 

• Formulários e Procedimentos: Informações para discentes e docentes sobre o PPG. 

• Regras: Regimento do PPG 

• Processo Seletivo: Informações sobre ingresso no Programa. 

• Discentes: Alunos regulares matriculados. 

• Teses e Dissertações: Titulados e seus trabalhos de conclusão. 



64 
 

• Pós-Docs 

• Links: endereços eletrônicos de interesse. 

• Localização: Endereço e mapa. 

• SAM Software: Link para página de software feito por docentes do PPG e já obtido por 

mais de 8000 pesquisadores de todo mundo. 

• Laboratórios: Links para páginas de laboratórios do PPG. 

• (Modest) Advice for Graduate Students: Textos de interesse geral para pós-graduandos. 

• Financiamentos: Endereços de organizações que financiam projetos de pesquisa. 

• Notícias 

 

Uma inovação na webpage a partir de 2019 é a disponibilização da produção científica e uma 

atualização automática do website da SCOPUS, que permite conhecer os indicadores de 

produção dos docentes em “tempo real”. 

Desde 2018 o PPG mantém páginas no Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/220536388067346/) e contas no Twitter, Youtube e 

Instagram, a fim de divulgar notícias e eventos ligados ao PPG, incluindo a programação da 

semana do PPG, informações sobre disciplinas, o tema dos seminários dos alunos, além de 

mesas-redondas, qualificações e as apresentações dos projetos dos alunos novos, bem como 

fotos e eventos, como finais de disciplinas, defesas etc. Muitos eventos, palestras e defesas tem 

sido continuamente transmitidos como “lives” no Instagram e no canal oficial do PPG no 

Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCkOFpG8DaygYpsUzkWDl2mQ). 

 

4. HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA 

O curso de Pós-graduação (PPG) em Ecologia e Evolução da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

foi criado em 2003 (apenas Mestrado) e recebeu a primeira turma em março de 2004. Em 2007, 

o PPG em Ecologia e Evolução passou a oferecer vagas de Doutorado. Desde a criação do curso 

até dezembro de 2020, 179 dissertações de Mestrado e 103 teses de Doutorado foram 

defendidas. Ao longo dos anos, o Programa consolidou-se como um curso de nível internacional, 

com grande capacidade de atração de alunos, docentes, jovens pesquisadores e colaboradores 

no Brasil e no exterior. Dessa forma, mesmo que a primeira tese de Doutorado tenha sido 

defendida apenas em 2010 (i.e., o Prof. André Padial, atualmente na UFPR, bolsista de 

produtividade do CNPq e ex-coordenador do PPG em Ecologia da Instituição), o PPG em Ecologia 

e Evolução da UFG obteve notas mais altas nas sucessivas avaliações da CAPES, tendo recebido 

nota 7 na última avaliação quadrienal (2013-2016). É importante ressaltar que o PPG em 

Ecologia e Evolução é o primeiro, e por enquanto único, programa com nota máxima na 

avaliação da CAPES na UFG e na região Centro-Oeste (excluindo-se PPGs da UnB em Brasilia). 

Em termos históricos, a criação do curso seguiu a sugestão da CAPES de que a área de 

concentração em “Ecologia” do PPG em Biologia (atualmente “Ciências Biológicas”) do Instituto 

de Ciências Biológicas (ICB) da UFG estava bem amadurecida e que poderia ser ampliada e 

melhor estruturada como um curso novo. Em seus primeiros anos o PPG em Ecologia e Evolução 
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apresentava um corpo docente relativamente pequeno, com poucos discentes devido à escassez 

de bolsas. Nos anos seguintes, o curso recebeu novas bolsas de mestrado (algumas oriundas de 

negociação com o antigo PPG em Biologia, após longa negociação com a Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa da UFG). Foi estabelecida também uma parceria com a empresa Anglo-

America de Mineração, coordenado pelo Prof. Rogério Bastos, primeiro coordenador do PPG, e 

que permitiu, naquele primeiro momento, manter algumas bolsas para trabalhar em projetos 

de levantamento de fauna e flora e análises do impacto da mineração. Em 2007, com o curso de 

mestrado já em pleno funcionamento, o PPG teve sua proposta de Doutorado aprovada pelo 

CTC da CAPES, recebendo sua primeira turma de doutorandos. Durante essa fase inicial, diversos 

docentes da UFG e de outras instituições foram credenciados (em diferentes categorias) e 

descredenciados em função de sua atuação acadêmica e envolvimento com o PPG ao longo do 

tempo.  

Um aspecto fundamental na história do PPG em Ecologia e Evolução é que, em 2008, a UFG 

participou ativamente do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidade Federais (REUNI), propondo a criação do curso de Graduação em “Ecologia e 

Análise Ambiental”. Com isso, em janeiro de 2009, foram contratados seis novos docentes nas 

áreas de Ecologia/Zoologia (Rafael Loyola, Daniel Brito, Fausto Nomura, Viviane Ferro, Natan 

Maciel, Marcus Cianciaruso), além do docente Adriano Melo, que foi redistribuído da UFRGS, 

também por meio de uma vaga do REUNI. Em 2010, continuando com a expansão promovida 

pelo REUNI, o recém-criado Departamento de Ecologia contratou mais três docentes (Thiago 

Rangel, Mário Almeida Neto e Rodrigo Daud), os quais também foram credenciados como 

professores permanentes do PPG. Concomitante ao crescimento da área de Ecologia, outras 

áreas de pesquisa do Instituto começaram a se expandir e permitiram o credenciamento de mais 

docentes (nesse contexto, a Profa. Rosane Collevatti continua até hoje atuando no PPG).  

Ainda em 2010, no contexto do REUNI, os professores Levi Carina Terribile e Matheus Ribeiro 

foram contratados no campus de Jatai da UFG. A professora Levi Carina foi credenciada como 

permanente logo após sua contratação. Já o Prof. Matheus, egresso do Mestrado do PPG, 

passou em seguida a ser discente de doutorado. Ele defendeu o doutorado em 2014 e a sua tese 

venceu o primeiro prêmio CAPES de tese, na então recém-criada área de Biodiversidade. Logo 

em seguida, o professor Matheus foi credenciado como docente permanente do PPG e 

permanece com forte atuação até hoje.  

Com a chegada desse grande número de jovens docentes (em 2010-2011) e que passaram a 

atuar no PPG, foi feita uma reorganização das linhas de pesquisa e disciplinas, mais ou menos 

simultaneamente à mudança da área da CAPES de “Ecologia e Meio Ambiente” para 

“Biodiversidade”. Os pontos mais importantes dessa reestruturação inicial foram a criação das 

linhas de pesquisa atuais, de modo a abranger os projetos de pesquisa dos novos docentes, bem 

como uma redefinição das disciplinas do programa. A ideia foi dividir as disciplinas mais gerais 

(como “Ecologia de Populações”, “Ecologia de Comunidades”, etc.) em disciplinas mais 

específicas e com carga horária menor (atualmente 32 horas). Com alguns ajustes e atualizações, 

essa é basicamente a estrutura acadêmica atual do programa até hoje. 

Um outro ponto importante com a chegada de um maior número de docentes foi a ampliação e 

consolidação de muitas parcerias internacionais. O PPG já tinha uma boa inserção e visibilidade 

internacional, principalmente em função da colaboração de alguns docentes com os Drs. 

Bradford Hawkins (Universidade da California, EUA) e Miguel Ángel Rodríguez (Universidade de 

Alcalá, Espanha). Entretanto, em 2010, o Dr. Joaquín Hortal Muñoz, proveniente da Espanha 

(cujo contato foi mediado pela colaboração com o Dr. Bradford Hawkins) passou 18 meses no 



66 
 

Brasil como bolsista pesquisador visitante do CNPq, entre 2010 e 2011. Nesse período ele 

colaborou ativamente com o PPG, em cursos e avaliações de projetos, e foi credenciado como 

professor visitante, sendo assim o primeiro docente estrangeiro do PPG. Em 2013 o Prof. Hortal 

passou a ser docente permanente, tendo em vista seu contato bastante próximo ao PPG e a 

posterior concessão de uma bolsa de Pesquisador Visitante Especial (PVE) no “Programa Ciência 

sem Fronteiras”, que permitiu sua estada em Goiânia entre 2014 e 2019 por três meses ao longo 

do ano. Assim, o Prof. Hortal visita regularmente o programa, ministra disciplinas, orienta alunos 

do doutorado e recebe anualmente pelo menos um docente e um discente do PPG em 

intercâmbios com o Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madri, Espanha), o que justifica a 

manutenção do vínculo do quadriênio anterior como docente permanente.  

Ainda em 2013, o Prof. Robert K. Colwell também foi credenciado, uma vez que passou a atuar 

como pesquisador visitante no Departamento de Ecologia, também pelo programa PVE do 

“Programa Ciência sem Fronteiras”. O Prof. Colwell orientou um aluno de doutorado, ministrou 

disciplina no Programa e participa de vários projetos em colaboração com alguns docentes. Em 

2015, seu aluno de Doutorado Diogo Samia (ex-bolsista PNPD do PPG) foi também agraciado 

com o prêmio CAPES de tese. Também em 2013, credenciamos o Dr. Fabricio Villalobos 

(proveniente do México), que atuou como pesquisador associado junto ao Departamento de 

Ecologia até 2016, inicialmente com uma bolsa PDJ do CNPq e depois por meio de uma bolsa do 

Programa Jovens Talentos (BJT) do CNPq. O Prof. Fabricio continua atuando fortemente no PPG, 

agora como professor colaborador.  

Considerando o encerramento do vínculo de ambos os docentes (Dr. Colwell e Dr. Villalobos) 

com a UFG a partir de meados do quadriênio atual, a Coordenação do PPG decidiu que a partir 

de 2017 o Dr. Colwell seria descredenciado (pois não havia perspectivas de novas orientações) 

e o Prof. Fabricio passaria para o corpo de docentes “colaboradores” (apesar de continuar na 

orientação de dois alunos de Doutorado e mais 1 em andamento agora). De qualquer modo, a 

relação com os três docentes estrangeiros continua bastante forte, uma vez que todos 

continuam participando de projetos, notadamente do INCT em “Ecologia, Evolução e 

Conservação da Biodiversidade” sediado na UFG, o que possibilita e garante recursos para visitas 

regulares ao PPG. 

Finalmente, em 2015, o Prof. Robert Pressey, da James Cook University (Austrália) também 

participou do PPG em Ecologia e Evolução como PVE do CNPq. O Prof. Pressey ministrou 

disciplinas em 2015 e 2016 e, embora não tenha sido credenciado no PPG, coorientou uma tese 

de doutorado no Programa (Raisa Vieira), em colaboração com o Prof. Rafael Loyola, e continua 

colaborando com o grupo (com artigo publicado inclusive em 2019 com a discente Raisa Vieira). 

Em 2019 o discente(egresso) Luiz Guilherme Ribas, orientado do Prof. Luis Mauricio Bini, 

também permaneceu 8 meses trabalhando com o Dr. Pressey. 

Em 2017, a Profa. Jascieli Bortolini, recém contratada pelo Departamento de Botânica do ICB, e 

que possui atuação na área de Ecologia Aquática e Limnologia e forte colaboração com o Prof. 

João Nabout (além de potencial colaboração com outros docentes da linha de limnologia do 

PPG), foi também credenciada. No início de 2018, a Profa. Luísa Carvalheiro foi contratada pelo 

Departamento com vaga oriunda da liberação da vaga de adjunto do Prof. Thiago Rangel, que 

em 2015 passou ao cargo de professor Titular-Livre (cuja vaga, por sua vez, foi concedida pela 

UFG ao PPG em Ecologia e Evolução pela Reitoria devido à sua excelência acadêmica).  

É importante também chamar atenção para alguns descredenciamentos recentes de docentes 

que ainda atuavam no quadriênio anterior. O Prof. Felipe Gawryszewski orientou 1 aluna do 
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Mestrado, mas foi transferido para a UnB no final de 2017, e para poder se credenciar nos PPGs 

da nova instituição pediu descredenciamento do PPG em Ecologia e Evolução. A Profa. Viviane 

Ferro pediu descredenciamento como parte do processo de diminuição do “sombreamento” em 

relação ao PPG em Biodiversidade Animal. O mesmo ocorreu com o Dr. Rodrigo Daud, que 

deixou de ser do NP antes da finalização das orientações em andamento (também para viabilizar 

a proposta de Doutorado em Biodiversidade Animal; o Prof. Rodrigo deverá ser descredenciado 

para o próximo quadriênio). O Prof. Fabricio Villalobos também deixou de ser docente do NP 

por ter conseguido uma posição permanente no México e deixou de ter um vínculo formal com 

a UFG (embora tenha continuado ministrando disciplinas e orientado alunos, e permanece como 

colaborador; é preciso reavaliar sua posição no próximo quadriênio, considerando a 

continuidade das suas atuações no PPG). É importante destacar aqui que todas essas mudanças 

foram realizadas após o primeiro ano do quadriênio, de modo que o NP permaneceu estável em 

3 dos 4 anos do quadriênio. 

Finalizando a estruturação atual do corpo docente do PPG, em 2016 foi assinado pela Reitoria 

da UFG um convênio de cooperação entre a UFG e a Universidade Estadual de Goiás (UEG), 

específico para atuação na Pós-Graduação stricto sensu (convênio 329/2016). Isso permitiu, de 

acordo com o Artigo 3º, item IV-c da Portaria no. 81 de 3 de junho de 2016 da CAPES, a 

participação mais efetiva dos professores João Carlos Nabout (que já era professor colaborador 

do PPG no quadriênio 2013-2016, e passando a permanente no atual quadrienio) e do Prof. 

Fabrício Teresa (credenciado em 2017 como colaborador). Esses dois docentes na UEG no 

campus de Anápolis, situado a cerca de 50 km de Goiânia, possuem muitas parcerias em 

projetos, coorientações e participação ativa em todas as atividades acadêmicas e 

administrativas do PPG Ecologia e Evolução. O Prof. João Nabout inclusive coordena um dos 

grupos de trabalho do INCT em “Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade” sediado 

na UFG e no PPG. 

Em termos históricos, dois outros aspectos merecem destaque para compreender o 

funcionamento e a estrutura atual do PPG em Ecologia e Evolução. Em 2015, após o PPG receber 

a nota 6 na avaliação trienal anterior (2010-2012), houve uma mudança na forma de fomento 

ao Programa, que passou a receber recursos via PROEX no meio do quadriênio 2013-2016. Isso 

implicou no aumento da complexidade administrativa do PPG e, mais importante, causou uma 

redução nas bolsas de mestrado do PPG. Isso ocorreu porque, durante o processo seletivo 2015, 

houve poucas aprovações de candidatos ao mestrado. Com isso, as bolsas de mestrado ociosas 

do PROAP foram transferidas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, na forma de empréstimo, 

para o novo PPG em Biodiversidade Animal (essa foi uma política geral da Instituição, diante do 

risco de corte de bolsas pela CAPES; algo que se concretizou em 2016). Entretanto, com a 

mudança para o programa PROEX, a DPB/CAPES argumentou que essas bolsas não poderiam ser 

transferidas de volta para o PPG em Ecologia e Evolução, o que desencadeou uma redução no 

ingresso de mestrandos e um efeito cascata que se manifesta no reduzido número de defesas 

nesse nível em 2017 (embora tenha havido, ao longo do quadriênio, uma compensação e, de 

fato, um aumento no ingresso de doutorandos; por outro lado isso possui um impacto em alguns 

índices de avaliação discente adotados pela área, em função do aumento do MscEq). As 

mudanças na concessão de bolsas a partir de fevereiro de 2020 serão discutidas no próximo 

relatório SUCUPIRA. 

A outra questão importante a ser considerada é que, a partir da criação do PPG em 

Biodiversidade Animal (PGBAN) por alguns docentes envolvidos do PPG em Ecologia Evolução e 

do depto. De Ecologia da UFG, vem acontecendo um gradual movimento a fim de diminuir a 
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sobreposição dos dois PPGs, tanto em termos de composição do corpo docente quanto em 

termos de estruturação de disciplinas e linhas de pesquisa (ver item 1.3 e 1.4, planejamento 

estratégico e auto-avaliação). Essa questão passou a ser mais premente especialmente após a 

aprovação do Doutorado do PGBAN neste quadriênio, que foi viabilizada inclusive pela re-

categorização de alguns docentes da Ecologia de permanentes para colaboradores, ou seu 

descredenciamento (profs. Rodrigo Daud e Viviane Ferro). Esse movimento deve continuar e vai 

definir a composição do corpo docente do PPG Ecologia & Evolução para o próximo quadriênio. 

Finalmente, em um contexto um pouco mais local, é importante destacar que o PPG em Ecologia 

e Evolução é o único programa com nota máxima na avaliação da CAPES na UFG (e em toda a 

região Centro-Oeste, excluindo-se a UnB). Isso sem dúvida o torna uma referência para os 

diversos PPGs de toda a região, tanto na área de biodiversidade quanto em áreas próximas, 

como ciências ambientais e, portanto, reforça e potencializa uma série de interações locais. 

Naturalmente, há uma grande integração com docentes (e seus respectivos discentes) de 

diversos PPGs mais próximos geograficamente, em especial o programa em “Recursos Naturais 

do Cerrado”, da UEG (PPG nota 4 com Doutorado recém-criado) e com o PPG em “Biodiversidade 

e Conservação” do IF Goiano no Sudoeste do Estado de Goiás, próximo à UFG em Jatai. Um total 

de 5 docentes permanentes do PPG em Ecologia e Evolução participam e orientam estudantes 

nesses PPGs. 

 

 

5. Oferta e Demanda de vagas 

(preenchimento dos números direto na SUCUPIRA) 

 

6. Impacto do COVID nas ações do programa 

A pandemia da COVID-19 teve, como ocorreu em diversas instituições e setores da sociedade, 

um impacto no PPG em Ecologia & Evolução em 2020. De modo geral, a UFG suspendeu todas 

as atividades e o calendário acadêmico em 16 de março de 2020, mesmo na pós-graduação (em 

termos de aulas). Os alunos continuaram a trabalhar nos seus projetos e a coordenação ficou 

em contato insistindo que seria o momento de avançar em aspectos de pesquisa e leituras, 

mesmo com a interrupção das aulas. Defesas e qualificações foram mantidas normalmente, de 

modo remoto. Os diferentes grupos de pesquisa e laboratórios começaram gradualmente a 

reorganizar suas atividades de pesquisa e orientação de forma visual. 

A partir do momento que a pandemia começou a se prolongar e as atividades remotas, usando 

ferramentas de comunicação virtual, começaram a se fazer mais comuns, começou uma 

discussão sobre a possiblidade de retorno remoto das aulas, inclusive com questionários sendo 

aplicados (na UFG em geral e dentro do próprio PPG, organizado pelos representantes discentes 

na CPG) para verificar disponibilidade de acesso à internet e condições de atender a aulas 

remotas. A partir de junho de 2020, foi autorizado pela PRPG o retorno do calendário, e a 

Comissão PROEX do PPG decidiu retomar as 3 disciplinas que já haviam sido iniciadas em 2020-

1 e refazer a oferta das demais disciplinas para 2020-2. Ao mesmo tempo, a CAPES permitiu a 

prorrogação das bolsas por até 6 meses, de modo que o PPG decidiu realizar essa prorrogação 

de forma homogênea ao longo do programa por 5 meses (de modo que a nova turma deve 

iniciar suas atividades e receber as cotas de bolsa PROEX em agosto de 2021). Como 



69 
 

consequência, todo o calendário acadêmico do Programa foi reorganizado nessa perspectiva 

(ver www.ecoevol.ufg.br). Em 2020-2 foram oferecidas 8 disciplinas de forma remota, 

permitindo aos discentes (especialmente aos que ingressaram em 2020) avançarem no 

cumprimento dos créditos. Os projetos dos discentes de 2020 e os exames de qualificação dos 

discentes de mestrado da turma de 2019 foram transferidos para o 1º. Semestre de 2021. 

Como pode ser observado em todos os lugares do Brasil, a pandemia trouxe uma variedade de 

problemas, especialmente em um contexto emocional e psicológico. A Coordenação e os 

representantes discentes, dentro das duas possibilidades, tentaram organizar e desenvolver 

atividades coletivas (especialmente a partir de 2020-2) remotas, além das disciplinas, a fim de 

motivar os alunos e entender os problemas. Os orientadores foram orientados a fazer o mesmo, 

em seus grupos de alunos. Pelo menos 1 discente teve perdas familiares mais próximas (pai 

faleceu de COVID-19) e vários outros relataram casos de maior ou menor gravidade nos núcleos 

familiares mais próximos, e alguns perderam parentes mais distantes e amigos. 

Em um lado um pouco mais positivo, no sentido de contribuições acadêmicas e cientificas, como 

já descrito em mais detalhes no item 3.2.2.b, três docentes do PPG estiveram, ao longo de 2020, 

bastante envolvidos em ações de combate à pandemia, com grande impacto em termos de 

políticas púbicas e com grande visibilidade na mídia, principalmente em Goiás e no DF. De certo 

modo isso teve um impacto positivo nos discentes (é uma percepção nas discussões com os 

discentes, por exemplo durante o “Café com a Coordenação”), pois estes perceberam a 

importância de uma formação analítica e o potencial de contribuir com questões importantes e, 

ao mesmo tempo, adotar uma postura socialmente referenciada para questões acadêmicas. 

 

 

  

http://www.ecoevol.ufg.br/
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7. Outras Informações 

7.1. Atividades administrativas ou de coordenação realizadas pelos docentes 

permanentes  

Parte considerável dos docentes permanentes do nosso PPG está envolvida em atividades 

administrativas, acadêmicas e de representação. Abaixo listamos as mais relevantes em 2017 e 

2018. 

7.1.1. No PPG: 

- Coordenação do PPG EcoEvol (UFG): Prof. José Alexandre F Diniz Filho 

- Coordenação do PPG EcoEvol (UFG): Prof. Rafael Loyola 

- Coordenação do PPG EcoEvol (UFG): Prof. Mário Almeida Neto 

- Vice-Coordenação do PPG EcoEvol (UFG): Prof. Rafael Loyola 

- Vice-Coordenação do PPG EcoEvol (UFG): Profa. Rosane Collevatti 

- Vice-Coordenação do PPG EcoEvol (UFG): Thiago Rangel 

- Comissão Administrativa/PROEX do PPG EcoEvol (UFG): Profs. Paulo De Marco Jr., Thiago 

Rangel, Mário Almeida Neto, Rafael Loyola, Luisa Carvalheiro, Natan Maciel, Marcus Cianciaruso, 

Priscilla de Carvalho, e Rosane Collevatti. 

- Comissões de Seleção 2017-2020: Profs. José Alexandre, Rogério Bastos, Thiago Rangel, 

Adriano Melo, Fausto Nomura, Luísa Carvalheiro, Jasciele Bortolini, Fabricio Teresa, Natan 

Maciel, Mario Almeida Neto, Marcus Cianciaruso. 

 

 

7.1.2. Na UFG: 

- Coordenação do Bacharelado em Ecologia e Análise Ambiental (UFG): Profa. Priscilla Carvalho 

- Chefia do Departamento de Ecologia (UFG): Prof. Thiago Rangel 

- Presidência do Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Ecologia e Evolução: Prof. 

Fausto Nomura  

- Presidência do Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Ecologia e Evolução: Profa. 

Priscilla Carvalho  

- Presidência do Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Ciências Biológicas: Prof. José 

Alexandre 

- Coordenador de Estágios, Bacharelado Ecologia e Análise Ambiental (UFG): Prof. Natan Maciel 
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7.1.3. Em outros Órgãos da UFG, Outras IES e Instituições: 

- Comitê Científico do Instituto Neotropical de Pesquisa e Conservação: Prof. Fausto Nomura  

- Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação (UFG Jataí): Prof. Levi Carina Terribile 

- Membro do Comitê de Avaliação do CNPq, área de Ecologia: Prof. Luis M. Bini  

- Membro do Comitê de Avaliação do CNPq, área de Engenharia Florestal: Profa.  

Rosane Collevatii. 

- Coordenador-Adjunto (PPGs Profissionais) da Avaliação da área de Biodiversidade da CAPES: 

Prof. Adriano S. Melo 

- Membro do Comitê de Avaliação da área de Biodiversidade da CAPES: Prof. Adriano S. Melo 

- Membro do Comitê de Avaliação da área de Biodiversidade da CAPES: Prof. Fabricio Teresa 

- Membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Goiás: Rafael Loyola 

- Membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Goiânia: Rafael Loyola 

- Membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Goiânia: Fausto Nomura 

- Membro do Conselho Superior da FAPEG: José Alexandre Diniz Filho 

- Membro do Conselho Curador da Fundação “O Boticário”: José Alexandre Diniz Filho 

- Membro do Comitê AUDIT da DRI/CAPES: José Alexandre Diniz Filho 

- Membro do Comitê Prêmio CAPES de tese (Ciências Ambientais): João Nabout 

- Comissão de APCNs (Ciências Ambientais): João Nabout 

- Coordenador Científico do Centro Nacional de Conservação da Flora, Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro: Rafael Loyola 

- Diretor Científico da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável: Rafael Loyola 
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7.1.4. Prêmios 

Os docentes Thiago Rangel e José Alexandre e os discentes/egressos Carlos Klein e Raisa Vieira 

receberam, em dezembro, a Comenda “Colemar Natal & Silva” da Assembléia Legistativa de 

Goiânia, pela atuação destacada associada à Universidade Federal de Goiás em 2020 (no caso 

dos docentes em função do combate à COVID, e no caso dos discentes/egressos pela atuação 

na Associação dos Pós-Graduandos, em especial relacionada aos cortes de bolsa da CAPES no 

início do ano). 

 

Outras informações 

O programa consegue atender a todos os seus discentes com bolsas CAPES, CNPq e FAPEG, 

possuindo espaço físico e infraestrutura de pesquisa adequados para que eles desenvolvam seus 

trabalhos de forma efetiva. Além disso os docentes do PPG conseguem bolsas em outras fontes 

ou via projetos de pesquisa, incluindo bolsas AT e DTI para alunos de graduação, pós-graduação 

e pós-docs. 

 

 


