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1. Informações gerais 

 

Programa de Pós-Graduação: Genética e Melhoramento de Plantas (PPGGMP-UFG) 

Situação: Em consolidação, nota 4 na CAPES  

Ano de criação: 2010 

Unidade Acadêmica: Escola de Agronomia da UFG 

Endereço: Escola de Agronomia, Av. Esperança s/n, Campus Samambaia  

CEP 74.690-900, Goiânia - GO, Brasil 

Telefone: +55 (62) 3521-1688 

 

 

Matriz curricular: https://ppggmp.agro.ufg.br/p/19118-matriz-curricular-e-ementas 

Linhas de pesquisa:  

Genética e genômica de plantas 

Melhoramento de espécies cultivadas 

Conservação e melhoramento de espécies vegetais nativas do Cerrado 

 

 

PPGGMP em números 

Docentes: 

Total:  

17 

Permanentes:  

14 (82,4%) 

Colaboradores: 

3 (17,6%) 

Externos: 

4 (23,5%) 

Exclusivos: 

9 (52,9%) 

 

Pós-Docs: 

3 

 

Discentes: 

Total: 48 

 

 

Mestrado: 18 

 

 

Doutorado: 30 

 

 

Site: https://ppggmp.agro.ufg.br/ 

Redes sociais:  

https://www.facebook.com/ppggmpufg 

https://www.instagram.com/ppggmp.ufg/ 
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2. Caracterização do Programa 

 

O Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas da UFG foi criado em 1985, sendo o 

primeiro curso de pós-graduação em Ciências Agrárias de Goiás. Em 1993, deu origem à 

Pós-Graduação em Agronomia (PPGA), quando foi criado o curso de Doutorado. A área de 

Genética e Melhoramento de Plantas passou, então, a ser linha de pesquisa do PPGA. Com o 

programa de expansão das universidades federais e devido a necessidade de formação de 

recursos humanos nessa área estratégica para a agricultura brasileira, essa linha de pesquisa 

se desmembrou do PPGA, sendo criado o PPGGMP, em 2010. Assim, embora seja 

considerado um PPG jovem e “em consolidação”, o PPGGMP é um curso consistente, com 

corpo docente com alto nível de formação e experiência, linhas de pesquisa voltadas para a 

solução de problemas atuais e disciplinas que proporcionam uma formação com a mesma 

qualidade dos programas notas 7 na mesma área. Atualmente, uma disciplina é ministrada 

em inglês. Conta com infraestrutura moderna para condução de projetos robustos e parcerias 

com instituições nacionais e internacionais renomadas. Possui docentes e discentes que 

fazem parte da Ridesa (Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor 

Sucroenergético), conduzindo pesquisas que vão gerar novas cultivares de cana-de-açúcar e 

tecnologias para o setor sucroalcooleiro. Em 2019, os estudantes do PPGGMP se tornaram 

membros do “Corteva Agriscience Plant Sciences Symposia Series”, apoiado pela empresa 

multinacional Corteva, divulgando o Programa dentro e fora do Brasil. Nos últimos 4 anos, 

estudantes ou docentes vinculados ao PPGGMP foram indicados ou receberam 8 premiações 

em eventos, sendo um internacional, o que mostra a relevância e qualidade das pesquisas. 

Assim, o PPGGMP tem as características necessárias para se tornar um programa 

consolidado e potencial para ampliar a produção científica, a cooperação com outras 

instituições e a criação e adoção de tecnologias estratégicas nas Ciências Agrárias.          
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3. Perfil desejado para os Pós-Doutorandos 

 

Os Pós-Doutorandos deverão ter formação na área de Genética e Melhoramento de Plantas 

ou áreas afins; conhecimento para conduzir projeto de pesquisa em pelo menos uma das três 

linhas de pesquisa do PPGGMP; competência para atuar como docente em disciplinas de 

graduação da Escola de Agronomia e pós-graduação do PPGGMP; disponibilidade e 

conhecimento para colaborar nas pesquisas e publicações científicas do PPGGMP; interesse 

em orientar estudantes de iniciação científica (graduação) e coorientar estudantes de 

mestrado e doutorado do PPGGMP. 

 

4. Justificativas 

 

O documento referente ao Planejamento Estratégico do PPGGMP foi construído em 2020 

após processo de Autoavaliação e de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) da UFG, sendo apresentado à PRPG em 2021. Contém dez objetivos, sendo que cada 

um apresenta um Plano de Ação com metas a curto, médio e longo prazo. A participação de 

Pesquisadores de Pós-Doutorado pode contribuir diretamente em oito dos dez objetivos, 

sendo eles:   

- Objetivo 2: melhorar a distribuição e qualidade da produção intelectual entre os docentes 

permanentes, em consonância com as linhas do Programa e com a participação discente. 

Atuação dos Pós-Docs: cadastramento dos Pós-Docs como coorientadores dos estudantes de 

graduação, mestrado e doutorado; participação em Editais para obtenção de novas bolsas; 

contribuir na análise de dados e escrita de artigos científicos. 

- Objetivo 3: Aumentar a inserção internacional do programa.  

Atuação dos Pós-Docs: contribuir para formação de redes de pesquisa com instituições 

internacionais; participação em eventos e visitas técnicas internacionais; ofertar disciplinas 

em inglês; desenvolver projetos de pesquisa de alto nível em colaboração com pesquisadores 

internacionais. 

- Objetivo 4: Aumentar a interação com outros PPGs e outras instituições públicas e privadas. 

Atuação dos Pós-Docs: participação em Editais e elaboração de projetos conjuntos. 

- Objetivo 5: Ampliar a visibilidade do PPGGMP. 
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Atuação dos Pós-Docs: participação em eventos científicos para divulgação das pesquisas do 

PPGGMP. 

- Objetivo 7: Aumentar o envolvimento dos docentes e discentes nas comissões permanentes 

e temporárias.  

Atuação dos Pós-Docs: participação nas comissões do PPGGMP, em especial na Comissão 

de Comunicação e Eventos, e na Comissão Científica, voltada para auxílio na elaboração de 

artigos e publicações científicas.   

- Objetivo 8: Melhorar nível tecnológico dos laboratórios e campos experimentais. 

Atuação dos Pós-Docs: participação em Editais de fomento à pesquisa.  

- Objetivo 9: Aumentar a inserção social e ambiental (extensão, inovação e transferência de 

conhecimento).  

Atuação dos Pós-Docs: participação em projetos de extensão e pesquisa que atendam as 

demandas sociais e ambientais envolvendo os demais docentes e discentes; auxílio na 

divulgação de informações científicas para a sociedade. 

- Objetivo 10: Aumentar o impacto na sociedade. 

Atuação dos Pós-Docs: auxílio da formação de recursos-humanos qualificados através da 

orientação, coorientação e condução de disciplinas; condução de pesquisas para obtenção de 

produtos e tecnologias; desenvolvimento e uso de ferramentas genômicas; interação do 

PPGGMP com empresas na busca de soluções tecnológicas. 

Assim, a participação de pesquisadores em estágio Pós-Doutoral no PPGGMP proporcionará 

a realização de mais pesquisas de alto nível tecnológico, o fortalecimento dos grupos de 

pesquisa do PPGGMP, a renovação do quadro de disciplinas de graduação e pós-graduação, 

maior divulgação científica e visibilidade do PPGGMP, além de contribuir para as ações de 

internacionalização e impacto na sociedade, contribuindo diretamente para a consolidação do 

PPGGMP.   
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5. Plano de trabalho 

 

As atividades do plano de trabalho a ser executado pelos Pós-Doutorandos estão divididas de 

acordo com os itens: a. Ensino; b. Extensão; c. Administração; d. Pesquisa.  

 

a. Ensino 

- Condução e/ou participação em pelo menos uma disciplina do PPGGMP por ano, 

preferencialmente proposta pelo Pós-Doutorando ou alguma já existente no PPGGMP, 

dependendo do perfil do pesquisador que será admitido. Se possível, em inglês; 

- Condução e/ou participação em pelo menos uma disciplina de graduação nas áreas de 

metodologia científica, estatística e experimentação, genética, melhoramento de plantas, 

biotecnologia, cultura de tecidos, análise de dados ou áreas afins, preferencialmente proposta 

pelo Pós-Doutorado, podendo ser optativa ou de núcleo livre.  

- Submissão de propostas em editais de orientação de estudantes de graduação em projetos 

de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso;  

- Coorientação de estudantes de mestrado e doutorado do PPGGMP;  

- Participação em bancas de qualificação e defesa.  

b. Extensão 

- Participação em eventos de divulgação científica e visitas técnicas na área de genética e 

melhoramento de plantas;  

- Participação dos grupos de estudos (GEMP e EuGeM) em atividades relacionadas à 

condução das pesquisas, discussão de artigos, orientação dos estudantes etc.; 

- Contribuir para formação de redes de pesquisa com instituições nacionais e internacionais;  

- Participação na organização de eventos do PPGGMP e dos grupos de estudo (IV e V 

SimGeM, I Workshop de Autoavaliação do PPGGMP; Semana de Acompanhamento 

Pedagógico do PPGGMP; Café com Genética, entre outros);  

- Participação em projetos de extensão que atendam as demandas sociais e ambientais 

envolvendo os demais docentes e discentes;  

- Auxílio na divulgação de informações científicas para a sociedade: criação da cartilha do 

PPGGMP.  

c. Administração 



Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas  

Escola de Agronomia - UFG 

 
 

- Participação nas comissões do PPGGMP, em especial na Comissão de Comunicação e 

Eventos, e na Comissão Científica. 

d. Pesquisa 

- Contribuição na análise de dados, discussão e escrita de artigos científicos de professores e 

estudantes do PPGGMP; 

-  Participação em Editais e elaboração de projetos conjuntos com professores do PPGGMP 

e/ou de outras instituições nacionais e/ou internacionais;  

- Condução de um projeto de pesquisa relacionado a pelo menos uma das três linhas de 

pesquisa do PPGGMP, com supervisão de um professor do PPGGMP. O projeto de pesquisa 

e o supervisor serão definidos em função do perfil dos candidatos aprovados no Edital. Serão 

priorizados projetos com potencial de desenvolvimento de produtos ou soluções 

tecnológicas.      

 

6. Resultados esperados 

 

Esperamos, com a participação de pesquisadores de Pós-Doutorado, os seguintes resultados:  

- Aumentar a oferta de disciplinas de graduação e de pós-graduação, contemplando temas 

que não são contemplados pelas disciplinas existentes atualmente;   

- Aumentar a qualidade e a quantidade de publicações científicas do PPGGMP;  

- Aumentar a qualidade da formação de recursos-humanos em nível de graduação e pós-

graduação;  

- Aumentar a difusão das pesquisas realizadas pelo PPGGMP em revistas científicas e em 

meios de comunicação não científicos, a fim de divulgar para toda a sociedade;  

- Aumentar na inserção internacional do PPGGMP; 

- Aumentar a interação entre o PPGGMP e outras instituições, a partir de novas parcerias;  

- Desenvolver soluções, produtos ou tecnologias a partir de pesquisas de alto impacto.  
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7. Cronograma 

 

Como cada bolsa terá vigência de 24 meses, o cronograma está divido por semestre (S) e ano 

(A): 

 

Atividade S1A1* S2A1 S1A2 S2A2 

Condução do projeto de pesquisa X X X X 

Condução de disciplinas na graduação e/ou pós-

graduação 

 X X X 

Elaboração de publicações científicas   X X X 

Participação em eventos (científicos e extensão) X X X X 

Participação em editais de pesquisa X X X  

Participação em comissões do PPGGMP X X X X 

Desenvolvimento de novas parcerias   X X X 

Participação em projetos de extensão com impacto 

social 

 X X X 

*S1A1: semestre 1 do ano 1; S2A1: semestre 2 do ano 1; S1A2: semestre 1 do ano 2; S2A2: semestre 2 do ano 2.  
 

8. Outras informações relevantes 

 

Caso o PPGGMP seja contemplado com as bolsas de Pós-Doutorado, será aberto um Edital 

para submissão de propostas envolvendo projetos de pesquisa específicos que contemplem o 

Plano de Trabalho apresentado neste projeto.  

 

 


