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APRESENTAÇÃO

Apresenta-se aqui um material complementar aos textos apresentados no Relatório SUCUPIRA da CAPES referentes
ao período 2017-2020, no contexto da avaliação quadrienal do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução
da UFG. Essa apresentação inclui uma síntese dos indicadores e, de forma mais ilustrada, os principais elementos e
destaques do PPG nos últimos 4 anos. Os detalhes de todos os tópicos, seguindo a ficha de avaliação da DAV/CAPES,
podem ser encontrados nos diferentes campos e dados da plataforma SUCUPIRA.
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1. PROGRAMA

ESTRUTURA DO PPG

- 4 linhas de pesquisa: Macroecologia, Limnologia, Ecologia Molecular e Evolução, 
Biodiversidade e Biologia da Conservação

- 38 disciplinas (das quais 33 foram oferecidas no quadriênio, várias delas mais de uma vez)

PERFIL DO CORPO DOCENTE

- 24 docentes, sendo 20 NP (Núcleo Permanente = 83%)

- NP com Orientação  Concluída: 95% (em andamento = 100%)

- NP oferecendo disciplinas: 100% (mediana 2,5)

- Docentes Exclusivos: 8 (40%)

- Bolsistas PQ do CNPq: 4 nível 1A, 5 nível 1, 8 nível 2 (85% do NP como PQ)



Núcleo Permanente do PPG EcoEvol UFG 2020

Da esquerda para a direita, de cima para baixo: Adriano S. Melo, Daniel Brito, Fausto Nomura, Jasciele Bortolini, Joaquin Hortal, João Carlos Nabout,
Mário Almeida Neto, José Alexandre F. Diniz Filho, Levi Carina Terribile, Luis Mauricio Bini, Luisa M. G. Carvalheiro, Marcus V. Cianciaruso, Matheus S.
Lima Ribeiro, Natan Maciel, Paulo de Marco Jr, Priscilla de Carvalho, Rafael D. Loyola, Rogerio P. Bastos, Rosane G. Collevatti, Thiago F. L. V. B. Rangel

Colaboradores e outros docentes do PPG EcoEvol UFG 2017-2020

Da esquerda para a direita: Fabricio Villalobos, Robert Colwell, Rodrigo Daud, Marcus Carlucci, Fabricio Teresa, Viviane G. Ferro, Felipe M. Gawryszewski



O PPG EcoEvol da UFG conta atualmente com 24

docentes, sendo 4 colaboradores e 20 docentes

permanentes. Cerca de 85% dos docentes do

núcleo permanente são bolsistas de

produtividade do CNPq (Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico),

sendo que 20% destes são bolsistas nível 1A. Em

termos de impacto, 95% dos docentes

permanentes do PPG possuem índice H maior

que 10 de acordo com a base Scopus, sendo que

30% possuem um índice H superior a 30. O maior

índice H dentre os docentes do PPG foi 56.



1. PROGRAMA

PROJETOS INTEGRADOS

O Instituto Nacional de Ciência & Tecnologia (INCT) em Ecologia, Evolução e 
Conservação da Biodiversidade (EECBio)

32 Coordenadores de projetos

182 pesquisadores

42 instituições nacionais e 26 estrangeiras

https://www.eecbio.ufg.br/



Foram realizadas 8 oficinas do

EECBio entre 2018 e 2019, com

participação de pesquisadores e

docentes de todo o país,

incluindo 18 docentes do NP e

19 Doutorandos/Egressos do

PPG EcoEvol UFG

Oficinas (Workshops) do EECBio



Oficina do “Ecophysica” (Serrapilheira e EECBio) e Escola de Altos Estudos da CAPES, 2019 



Vários laboratórios e equipamentos

foram apoiados pelo EECBio e têm sido

utilizados para o desenvolvimento de

diversos trabalhos do PPG EcoEvol UFG



Ludgero V. Galli (UnB – Planaltina / INCT EECBio)

Karine Borges Machado, egressa do 
PPG EcoEvol UFG e bolsista DTI EECBio







PROJETOS INTEGRADOS

PELD “Conectividade Funcional e Antropização da Paisagem: Estudo de 
Caso na FLONA Silvânia e Microbacia do Rio Vermelho” 

Doutoranda Karen A. Borges Almeida,
desenvolvendo sua tese no contexto do
COFA-PELD



1. PROGRAMA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E  AUTOAVALIAÇÃO

Sete princípios gerais

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.



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
E  AUTOAVALIAÇÃO

Documentos: PDI/UFG,
seminários da PRPG/UFG e
relatórios dos GTs da CAPES

Projeto de 
Autoavaliação

2020

2021/1

a partir de 2021/2



a. OBJETIVOS

b. ESTRATÉGIAS

c. MÉTODOS E INSTRUMENTOS

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;
- Apresentação dos resultados da autoavaliação e seminário de planejamento estratégico para definição da
estrutura e funcionamento do PPG nos próximos quadriênios – novembro/dezembro de 2021.

e. RECURSOS

f.   EQUIPE 

- Levi Carina Terribile, Mario Almeida Neto, Marcus Cianciaruso, José Alexandre Felizola Diniz Filho, Luis Mauricio 
Bini, Carlos Liborio (discente), Sidney Gouveia (egresso), Suely Ribeiro (TAE)

g. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

h. META-AVALIAÇÃO

O Projeto de 
Autoavaliação

1. PROGRAMA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E AUTOAVALIAÇÃO



1. PROGRAMA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E AUTOAVALIAÇÃO

Indicadores Quantitativos

Percepção de docentes,
discentes e egressos



FORÇAS

- PPG Nota 7

- Corpo docente produtivo

- Linhas de pesquisa consolidadas

- Projetos de pesquisa financiados

- Alta inserção internacional

FRAQUEZAS

- Alguns indicadores quantitativos (mas 
não qualitativos) da produção discente

- Balanço entre perfil teórico e aplicado 
pode tornar o PPG mais sensível à crise 
atual  econômica

OPORTUNIDADES

- Aumento do esforço em divulgação
científica e combate às “fake news”

- Aumento da inserção social e visibilidade
durante a pandemia

- Aumento na captação e utilização de
recursos internacionais

AMEAÇAS

- Novo modelo de alocação de bolsas da 
CAPES

- Situação geral da política de C&T&I do 
Brasil



Definição de “Painel de Indicadores” para autoavaliação continuada

1. PROGRAMA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E AUTOAVALIAÇÃO



Definição de Painel de Indicadores para autoavaliação continuada



Definição de Painel de Indicadores para autoavaliação continuada



2. FORMAÇÃO

PRODUÇÃO DISCENTE

Artigos (> B3) / Ms-Equiv.           ~308 artigos / (53D x 2,5) + 30M = 1,9

Artigos (> A4) / Ms-Equiv.           ~245 artigos / (53D x 2,5) + 30M = 1,5

Outras métricas

- Artigos (A1 ou A2) / Ms-Equiv ~165 artigos / (53D x 2,5) + 30M = 1

- Discentes (2017-2020):  8 com 2 artigos/ano, e 38 com >= 1 por ano

- 96 discentes/egressos autores

- Conversão tese -> artigo (pelo menos 1): 72% geral 2013-2020 (85% 2013-2016)

Defesas em unidades de 
“Mestre-equivalente”

O número de titulações,
especialmente de Doutorado, foi
muito elevado no quadriênio. Isso
pode reduzir comparativamente
esse indicador, já que a sua
distribuição estatística pode ser
perturbada por uma não-
linearidade e efeitos de “time-lag”
na relação entre titulação e
produção



2. FORMAÇÃO

EGRESSOS

Dos 53 egressos de Doutorado do quadriênio 2017-2020, 14 possuem posições permanentes na área de
Ecologia e 21 são bolsistas de pós-doutorado. Alguns, especialmente da turma de 2020, continuam
aguardando resultado de alguns editais de pós-doutorado.

Em relação ao quadriênio anterior (2013 -2016), do total de 37 doutores formados, 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).

Mesmo considerando que o Doutorado 
do PPG EcoEvol UFG possui apenas ~10 

anos, já temos, entre os egressos, 6 
bolsistas de produtividade do CNPq



Docentes do Ensino Superior

Universidades Estaduais ou Federais, 
Institutos Federais

Bolsistas PQ do CNPq

Atuação na Área Ambiental

ONGs, Empresas de Consultoria

Órgãos Públicos Federais ou Estaduais

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

outros atuam ainda em cargos variados como

analistas ou diretores em empresas.

Cerca de 80% dos 
egressos do 

Doutorado continuam 
atuando na área



1

2

> 3

Pós-Doutorados atualmente em curso de todos 
egressos do PPG EcoEvol UFG



2. FORMAÇÃO

EGRESSOS PREMIADOS

Matheus S. Lima Ribeiro
2014

Diogo Sâmia
2016

Bruno Vilela
2017

Lilian S. Macedo
2019 (menção honrosa)

Raissa Vieira
2020 (menção honrosa)



2. FORMAÇÃO

PRODUÇÃO DOCENTE 

Total de artigos no quadriênio (NP): 468 (79% do total de artigos)



~72% das publicações do corpo docente no quadriênio estão em periódicos no Q1 (top 25%) da SCOPUS



Nome da revista ISSN IF (WoS)

Science 0036-8075 41.845

Trends in Ecology & Evolution 0169-5347 14.764

Science Advances 2375-2548 13.116

Nature Ecology & Evolution 2397-334X 12.541

Nature Human Behaviour 2397-3374 12.282

Nature Communications 2041-1723 12.121

Biological Reviews 1464-7931 10.701

Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) 0027-8424 9.412

Global Change Biology 1354-1013 8.555

Methods in Ecology and Evolution 2041-210X 6.511

Dez principais revistas, em termos de fator de impacto (IF) pelo Web of Science, onde os docentes do NP
publicaram algum artigo científico no quadriênio de 2017-2020. Dados referentes ao Jornal Citation Reports de
2020.



Além da elevada produção individual, 84 artigos
científicos dentre os 468 publicados pelos
docentes permanentes do PPG EcoEvol foram
produzidos em colaboração entre os docentes
permanentes do PPG. A maior parte dos artigos
produzidos em colaboração (76%) envolveu
apenas dois docentes por artigo. Em média,
cada par de docentes com alguma colaboração
publicou três artigos juntos neste quadriênio,
com um máximo de 19 artigos publicados em
colaboração entre um mesmo par de docentes.
É importante notar que a rede de conexões
entre os docentes está preenchida quase que
totalmente, com parcerias estabelecidas entre
praticamente todos os docentes.

Colaborações entre o NP

2. FORMAÇÃO

PRODUÇÃO DOCENTE 



Segundo a análise com dados da Scopus,

cerca de 84% dos artigos foram

publicados nas grandes áreas de

Agricultural and Biological Sciences,

Environmental Sciences e Biochemistry,

Genetics and Molecular Biology, estando

assim claramente dentro do perfil de

atuação do NP em termos de Ecologia e

Evolução (Fig. 4). Refinando para as

subáreas da Scopus, 53% dos artigos

foram publicados nas áreas de Ecology,

Evolution, Behavior and Systematics, e

~15% em Aquatic Sciences, mais uma

vez ressaltando a aderência da produção

ao perfil do PPG, em termos das suas

linhas de pesquisa.



Os artigos publicados pelo NP apresentam um FWCI (Impacto da Citação com ponderação pelo campo do
conhecimento) igual a 1,76, um valor bastante expressivo considerando o tamanho da produção.

Em termos de indicadores de proeminência, a maior parte dos artigos se enquadra nos tópicos “Maximum Entropy;
Biogeography; Environmental Space”, seguidos dos tópicos “Nestedness; Macroinvertebrates; Zooplankton“ e
“Adaptive Radiation; Macroevolution; Diversification“. Considerando apenas para os tópicos com mais de 99%, o
espaço continua ocupado nessa região. Essas análises mostram que os artigos do PPG possuem alta proeminência,
igual a 98.85%. Para os 5 tópicos com mais de 10 artigos, a proeminência média foi igual a ~99,48.



2. FORMAÇÃO

PRODUÇÃO DOCENTE (Destaques)

Science

Esses são artigos de destaque da produção de alto impacto, mas é importante destacar a 
participação de discentes nesses artigos (elipse vermelha)





2. FORMAÇÃO

PRODUÇÃO DOCENTE 

A questão da Produção indicada (4 artigos por docente)

Com base nos percentis obtidos na Scopus, a
pontuação do PPG EcolEvol da UFG seria
igual a ~5315 (Scopus), correspondendo a
~88,5% do máximo teórico (de 6000 pontos).

Considerando os 15 docentes do NP com
maior pontuação, a média da pontuação dos
4 artigos foi igual a 354 pontos, variando
entre 388 e 288

Dos 60 artigos indicados, 58 (96%) deles
possuem discentes ou egressos como
autores e co-autores, e 23 (38%) incluem
coautores estrangeiros.

Valores estimados a partir da 
avaliação de meio termo 

(agosto de 2019)



2. FORMAÇÃO

ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO

- 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%

- MsC_equiv defendidos pelo NP: 92%

- Tempo (mediano) de titulação Mestrado: 25 meses

- Tempo (mediano) de titulação no Doutorado: 49 meses

Defesas PPG EcoEvol



3. IMPACTO NA SOCIEDADE

IMPACTO DO PPG 
% NP com 2 artigos A1 no quadriênio: 80%
% NP com 1 artigo A1 no quadriênio: 95%

INTERNACIONALIZAÇÃO

- % NP com h de Hirsch > 7 : 100% (em fevereiro de 2021)

- % NP com h > 10: 95% (em fevereiro de 2021)

- Mediana do h: 23

- Indicadores SciVal: PROMPT (99.05%) e FWCI (1.76) (?)

- 8 alunos estrangeiros;

- 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 ;

- comitês e integração com setor privado / governamental;

- workshops, palestras e disciplinas com docentes estrangeiros;

- divulgação científica (“Pint of Science”, blogs, palestras e outros)

- visibilidade: webpage, redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter);

Turma da disciplina oferecida pelo Prof. Pierre Legendre

Workshop com a participação do Prof. Townsend Peterson

Pint of Science 2018







VISIBILIDADE

www.ecoevol.ufg.br



VISIBILIDADE




