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Universidade Federal de Goiás 

Escola de Veterinária e Zootecnia 

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 
 

EVZ/DZO. Avenida Esperança s/nº. Campus Samambaia. CEP: 74.690-900. Fone: 3521-1305. Email: ppgzufg@gmail.com 

 

RESOLUÇÃO ESPECÍFICA DO PPGZ Nº 17, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020. 

Dispõe sobre a política de autoavaliação do Programa de Pós-
Graduação em Zootecnia da Escola de Veterinária e Zootecnia da 
Universidade Federal de Goiás. 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPGZ) da Escola de 
Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de suas 
atribuições legais, estatutárias e regimentais, reunida em sessão plenária realizada em xxxx de 
xxxxxx de 2020, seguindo o que prevê a Resolução Geral dos Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu da UFG vigente e o Regimento do PPGZ, bem como o Plano de Desenvolvimento 
Estratégico do PPGZ. 

 R E S O L V E: 

Art. 1º.  Estabelecer e institucionalizar a política de autoavaliação do PPGZ conforme 
o regulamento em anexo. 

Art. 2º. A autoavaliação do PPGZ será periódica, sendo feita de forma quadrienal e 
sempre nos mesmos anos e posteriores a publicação do relatório de avaliação quadrienal pela 
CAPES. 

Art. 3º. A cada dois anos será feita uma autoavaliação intermediária para 
acompanhamento da implementação do Plano de Desenvolvimento Estratégico. 

Art. 4º. Os casos não contemplados na presente resolução serão deliberados pela 
Coordenadoria do PPGZ. 

Art. 5º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação pela 
Coordenadoria. 

Goiânia, 15 de setembro de 2020. 

 
 

Prof. Dr. Marinaldo Divino Ribeiro 
Coordenador 



2 

 

REGULAMENTO DA AUTOAVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA 
DA UNIVERSIDADE DEFERAL DE GOIÁS 

 

Artigo 1º - O presente regulamento normatiza a política e os procedimentos para a 

autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPGZ) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG). 

 

Artigo 2º - O PPGZ compreende a autoavaliação como um processo de observação da sua 

história e da realidade presente na perspectiva de  estabelecer e cumprir sua missão, metas e 

objetivos em tempo determinado, tendo como referência as orientações e documentos da área 

de Zootecnia e Recursos Pesqueiros/CAPES, do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFG 

vigente e informações internas do Programa, com ampla participação da comunidade interna e 

externa. 

 

Artigo 3º - São princípios norteadores da autoavaliação do PPGZ: 

I. Ser contínua e permanente; 

II. Ter a participação ampla dos atores que compõem o programa (discentes, 

docentes, técnicos administrativos, egressos, e representantes da sociedade civil 

organizada na área de escopo); 

III. Adoção dos documentos de referência da área e das autoavaliações precedentes 

como diretrizes para o processo avaliativo circunstanciado; 

IV. Adoção de métodos simples de compreensão e gestão; 

V. Ser adaptável às necessidades e características do programa ao longo da sua 

evolução; 

VI. Criar cultura de avaliação, focada na constante melhoria e renovação de suas 

atividades; 

VII. Fornecer informações consistentes para tomada de decisão institucional; 

VIII. Fornecer ao poder público e à sociedade informações confiáveis para análise 

crítica e contínua da qualidade de suas atividades, uso e aplicação dos recursos, 

modus operandi, recursos humanos titulados e conhecimento, inovações e 

tecnologias desenvolvidas no tempo como devolutiva dos investimentos 

realizados; 
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Artigo 4º - São objetivos com a autoavaliação: 

I. Produzir informação consistente e confiável como subsídio de tomada de decisão 

e de prestação de contas; 

II. Questionar as atividades fins desenvolvidas pelo programa; 

III. Identificar os fatores de meio externo e interno que impactam no programa; 

IV. Identificar os pontos fortes, fracos e ameaças do programa; 

V. Fortalecer o compromisso coletivo, estimular a responsabilidade e as relações 

dos seus atores com o programa; 

VI. Julgar a relevância científica e social das atividades e produtos do programa. 

VII. Promover a consolidação e qualificação do programa; 

VIII. Estreitar os laços com a sociedade civil organizada com escopo em suas 

atribuições funcionais aplicadas à área de conhecimento da Zootecnia; 

IX. Permitir o estabelecimento de ações para o desenvolvimento estratégico do 

programa; 

X. Criar e manter vínculo com os egressos na perspectiva de avaliar o alcance de 

formação recebida, nível de empregabilidade e satisfação pessoal com a titulação 

conferida pelo programa; 

XI. Adequar a ação do programa ao que prevê o PDI da Universidade; 

XII. Fazer revisão dinâmica e constante da missão, valores, princípios, objetivos e 

metas do programa com vista a sua excelência. 

 

Artigo 5º - No processo de autoavaliação serão adotadas as estratégias operacionais dispostas 

no Quadro 1: 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Quadro 1 – Estratégias operacionais da autoavaliação 

Fase Estratégia(s) Sujeitos 

Sensibilização Campanha nas redes sociais e canais oficiais de comunicação do 
programa 

Carta convite às instituições, órgãos, empresas e produtores 
parceiros e estratégicos da área de escopo do programa 

Reuniões com a Coordenadoria 

Docentes 

Discentes 

Colaboradores da Secretaria Administrativa 

Gestores Institucionais 

Gestores e Técnicos de Órgãos, Instituições e Empresas 
da área 

Representação de Produtores 

Preparação Levantamento, tratamento e organização de dados do programa 
para uso no processo avaliativo 

Elaboração/revisão de questionário semiestruturado para 
aplicação 

Identificação e estudo dos documentos de referência e 
normativos da área 

Comissão de Autoavaliação 

Coordenação 

Colaboradores Administrativos 

Workshop de autoavaliação Atividade presencial com apresentação de informações do 
programa e representantes institucionais da instituição e do 
setor produtivo 

Formação de grupos de trabalho para análise de temáticas 
propostas pela Comissão de Autoavaliação 

Palavra aberta para observações livres e independentes dos 
participantes 

Comissão de Autoavaliação 

Coordenação 

Docentes 

Discentes 

Colaboradores da Secretaria Administrativa 

Representantes e ou Gestores Institucionais 

Representantes e ou Gestores e Técnicos de Órgãos, 
Instituições e Empresas da área 

Representação de Produtores 

Pesquisa de percepção Aplicação de questionário semiestruturado via formulário 
eletrônico 

Docentes 

Discentes 
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Representantes da Comunidade Externa 

Participantes do workshop de autoavaliação 

Diagnóstico Compilação, tabulação, tratamento e análise de informações 
colhidas nas fases de sensibilização, workshop de autoavaliação e 
da pesquisa de percepção 

Elaboração de relatório preliminar com a identificação dos 
pontos fortes, desafios, ameaças e oportunidades do programa, 
bem como a indicação de ações a serem implementadas para a 
evolução do programa em atendimento as suas metas, valores e 
objetivos estratégicos 

Comissão de Autoavaliação 

Devolutiva Apresentação do relatório preliminar à comunidade interna e 
externa, com ênfase à Coordenadoria 

Recebimento de contribuições finais 

Comissão de Autoavaliação 

Coordenadoria 

Comunidade Interna e Externa 

Aprovação do relatório final da autoavaliação Apreciação e tomada de decisão sobre o inteiro teor do relatório 
da autoavaliação que aprovado passa a fazer parte do plano de 
desenvolvimento estratégico do programa 

Comissão de Autoavaliação 

Coordenadoria 

Implementação das ações indicadas Execução das ações indicadas Coordenação 

Colabores Administrativos 

Comissão de Autoavaliação 
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Artigo 6º - Para a execução da autoavaliação adotar-se-á a metodologia descrita abaixo: 

I. Composição da Comissão de Autoavaliação (CAA) 

II. Apreciação da missão, visão, valores, objetivos e metas norteadoras do 

programa; 

III. Execução das estratégias operacionais descritas no artigo 5º. 

 

§ 1º - As técnicas de análise empregadas serão: 

I. Análise documental por meio de estudos e reuniões de trabalho da CAA e 

Coordenação; 

II. Análise descritiva de informações obtidas por meio de entrevistas, encontros e 

reuniões com os diferentes seguimentos da comunidade interna e externa; 

III. Oficina de trabalho com os participantes do workshop de autoavaliação; 

IV. Aplicação de questionário semiestruturado de avaliação perceptiva aplicados aos 

docentes, discentes e representantes da comunidade externa; 

V. Coleta de dados qualitativos por meio de reuniões com Gestores Institucionais; 

VI. Pesquisa de sensibilidade e acompanhamento para avaliar o grau de satisfação 

em relação ao programa. 

 

§ 2º - A frequência de coleta dos dados e informações será anual e constante por meio dos 

registros nos sistemas acadêmicos institucionais, registros de controle interno do programa e 

Plataforma Sucupira, exceto dos egressos que será quadrienal, complementada por aqueles 

coletados por ocasião das fases do processo de autoavaliação e ou provenientes do ambiente 

externo ao programa. 
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Artigo 7º - O processo de autoavaliação deverá seguir o cronograma de referência disposto no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Cronograma de referência para o processo de autoavaliação 

Atividade Período Previsto 

Registro acadêmico de informações 
docente e discente 

Constantemente, em dias úteis 

Composição e ou recomposição da CCA Ano base da Autoavaliação 

Execução da Autoavaliação Quadrienal, sempre no ano base e posterior a publicação do relatório de 
avaliação quadrienal pela CAPES 

Implementação das ações indicadas Quadriênio(s) subsequente(s) à avaliação quadrienal CAPES em tela 

Seminário de Meio Termo do Programa Bianuais, tendo como referência o primeiro ano do novo quadriênio 
CAPES 

 

 

Artigo 8º - Para a execução do processo de autoavaliação serão disponibilizados pela 

Coordenação e ou Unidade Acadêmica espaço físico e recursos de tecnologia da informação em 

conformidade às demandas da CAA, salvo não haver condições financeiras e ou técnicas para o 

atendimento. 

 

Artigo 9º - A autoavaliação será de responsabilidade da Comissão de Autoavaliação (CCA). 

 

§ 1º - A CAA deverá ter a seguinte composição: 

I. 2 (dois) representantes dos docentes do programa; 

II. 1 (um) colaborador administrativo; 

III. 1 (um) representante discente; 

IV. 1 (um) egresso e ou empregador. 

 

§ 2º - Os nomes para compor a CAA serão indicados pela Coordenadoria e nomeados por 

portaria emitida pela Coordenação e ou Direção da Unidade Acadêmica. 

 

§ 3º - O mandado dos membros da CAA será de 4 (quatro) anos, exceto para o representante 

discente que será de 2 (dois) anos. 
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Artigo 10º - Dentre as formas de disseminação dos resultados serão utilizadas as seguintes: 

I. Disponibilização do relatório consolidado e aprovado pela Coordenadoria na 

página do PPGZ; 

II. Envio do relatório aos alunos ativos, egressos, docentes, gestores institucionais e 

participantes da comunidade externa da autoavaliação; 

III. Divulgação dos principais resultados pela lista de transmissão e redes sociais do 

PPGZ; 

IV. Apresentação do relatório consolidado, principais resultados e medidas a serem 

adotadas para qualificação do programa em reuniões da Coordenaria, estudantes 

e gestores institucionais. 

 

Artigo 11º - Para o monitoramento e uso dos resultados a CCA procederá: 

I. A extração e análise das informações anuais da Plataforma Sucupira; 

II. Realizará seminário de Meio Termo do Programa, com o objetivo de acompanhar 

a execução do Plano de Desenvolvimento Estratégico e se necessário proceder 

aos ajustes identificados; 

III. Apresentará, em parceria com a Coordenação, relato anual de acompanhamento 

de implementação e estágio de andamento das ações previstas à Coordenadoria. 

 

Artigo 12º - Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão apreciados e deliberados 

pela Coordenadoria. 

 

Artigo 13º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação pela Coordenadoria. 


