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Plano de desenvolvimento estratégico: ações para consolidação e qualificação do PPGZ 

 

1. O Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPGZ) 

1.1. Histórico e contextualização do programa 

Ainda no decorrer da década de 90 a Escola de Veterinária (EV), da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), como parte do seu planejamento estratégico de ampliar seu espectro de apoio ao 

desenvolvimento regional, promoveu amplo debate com produtores, técnicos e com pesquisadores 

buscando identificar as lacunas e potencialidades de atuação na geração de conhecimentos, 

tecnologias, inovações e formação de recursos humanos qualificados em sua área de atuação, o 

agronegócio. Como resultado, decidiu-se em 1995 criar o 1º Programa de Pesquisa da EV, o 

Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária (PPGMV) com única área de concentração 

denominada Sanidade Animal, cujos os objetivos principais eram os de formar recursos humanos 

em condições de responder às demandas e de contribuir com a produção de conhecimento 

científico necessário ao domínio da produção animal no bioma cerrado. Simultaneamente, a 

diretoria da EV traçou um plano de capacitação dos professores com o treinamento em nível de 

doutorado de todos os docentes em um período de 10 anos. A cada ano, dois professores foram 

licenciados para se dedicar a formação no doutorado em universidades nacionais e, em alguns 

casos, com estágio em instituições internacionais. Em 1997, 12 professores da UFG foram enviados 

para a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Jaboticabal-SP, para se 

qualificarem. Com o retorno desses professores, em 1999, foi incluído no Programa a área de 

concentração em Produção Animal. Em 2001, a nota do PPGMV, conforme avaliação CAPES, passou 

do nível 3 para 4, o que permitiu a abertura do nível doutorado. Posteriormente, em 2002, com o 

fortalecimento das áreas, o Programa de Medicina Veterinária passou a se chamar Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA). 

Em 2008 ocorreu a criação do curso de graduação em Zootecnia da UFG/Goiânia, com início 

da primeira turma em 2009, viabilizado pelo Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), proposto pelo Governo Federal, o que levou a 

alteração do nome da escola para Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ). 

Em seguida, em razão da robustez e consolidação do PPGCA, do desempenho da linha de 

produção animal, da criação do curso de graduação em Zootecnia, da implementação do programa 

de qualificação do corpo docente instituído pela escola, da infraestrutura disponível com a expansão 

da escola, especialmente no que se refere a setores de experimentação e laboratórios, ampliação e 

renovação do quantitativo de professores doutores e pesquisadores nas diferentes áreas do 
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conhecimento em Ciência Animal, com ênfase na área específica de produção animal, da ampliação 

do número de alunos em processo de formação em nível de graduação, da inexistência de programa 

de pós-graduação em Zootecnia no estado de Goiás, da demanda identificada pela comunidade de 

técnicos, pesquisadores e professores, empresas do setor e produtores ligados à pecuária, da franca 

expansão da atividade produtiva no estado e na região Centro-Oeste observada para as diferentes 

cadeias de criação animal, decidiu-se desmembrar a área de produção animal das demais áreas de 

saúde animal do PPGCA, originando assim o Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPGZ) da 

EVZ/UFG. 

Portanto, o PPGZ originou-se pelo desmembramento do PPGCA, no ano de 2013, como ação 

de expansão planejada para atender a demanda de capacitação de recursos humanos e 

desenvolvimento regional na área de concentração em produção animal, com base na geração de 

conhecimento, tecnologias e inovações adaptadas às condições de criação animal nos trópicos, 

especialmente às atividades pecuárias praticadas no bioma cerrado. 

A proposta de criação do PPGZ foi inovadora em seu mérito para o Estado de Goiás, assim 

como na estrutura organizativa, níveis de oferta de curso, objetivo e linhas de atuação em pesquisa 

para a época, tendo sido aprovada pela CAPES e implementado pela Resolução CONSUNI/UFG nº. 

01/2013. 

Na Região Centro-Oeste, em nível de Pós-graduação em Zootecnia há 01 (um) mestrado 

profissionalizante, 04 (quatro) cursos de mestrado e 02 (dois) doutorados na modalidade Stricto 

sensu. Em Goiás, o PPGZ é o único programa que possui o nível de doutorado e está entre os dois 

de mestrado existentes. Esses números revelam a importância desses programas para a região, 

especialmente se compararmos com regiões mais desenvolvidas do nosso país. Para Goiás, o PPGZ 

é essencial na qualificação de pessoas e promoção do desenvolvimento técnico e científico regional, 

de forma a permitir o avanço da atividade produtiva no estado. Não obstante, o Estado de Goiás 

tem no agronegócio uma das principais fontes de renda da população e da economia, divisas essas 

provenientes da comercialização de produtos primários, processados e industrializados. É fato, que 

do total de municípios goianos, 40% deles têm no agronegócio a sua principal fonte de economia e 

76% do PIB de exportação do estado é fruto da atividade de produção agrícola e animal. Goiás, no 

ano de 2016, foi ranqueado entre os dez maiores estados da federação no que se refere ao 

agronegócio, sendo o segundo produtor de cana de açúcar e sorgo, o quarto de soja e algodão e o 

quinto de milho e considerado o segundo produtor de vacas leiteiras e quinto em produção de leite, 

terceiro em bovinos e sexto de aves e suínos. A empregabilidade do agronegócio em Goiás 

corresponde 234.559 mil postos de trabalho ocupados ou 16,2% dos empregos formais. 
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Embora novo e em processo de consolidação, desde a sua criação, o PPGZ já titulou até o 

março de 2020 um total de 122 pessoas, sendo 43 doutores e 79 mestres, e conferiu 04 certificados 

de estágios de pós-doutoramento. Possui um total de 102 alunos regulares matriculados entre 

mestrandos e doutorandos no primeiro semestre de 2020, além de 03 estagiários de Pós-

Doutoramento. Oferta 48 disciplinas. Possui taxa de ocupação de orientador de 67,76%. Recebe o 

apoio das agências de fomento CAPES e FAPEG para concessão de bolsas, sendo que 49% de seus 

estudantes são bolsistas, e sua avaliação CAPES é conceito 4. 

Desde a sua criação, o programa segue as legislações externas próprias do MEC, CNPq, Capes 

e UFG e as internas aprovadas pela Coordenadoria. O programa apresenta-se organizado 

administrativamente em uma Coordenadoria: constituída pelos professores vinculados ao 

programa, mais a representação proporcional dos discentes em 20% do total de docentes 

desprezada a fração; uma Coordenação Executiva: constituída pela Coordenação e Vice-

Coordenação: e, por três Comissões Permanentes: à de Bolsas e Acompanhamento Discente, a 

Administrativa e a de Seleção e Projetos, todas compostas por professores e representantes dos 

estudantes. Ao longo de seus primeiros 07 anos de existência teve a colaboração de 3 

Coordenadores com seus respectivos Vices-Coordenadores, sendo eles: José Henrique Stringhini, 

nos primeiros 4 meses de funcionamento do programa (janeiro a abril de 2013); Eliane Sayuri Miyagi 

Okada (maio/2013 a setembro/2017); e, Marinaldo Divino Ribeiro (setembro/2017 até a presente 

data). 

Seu corpo docente é constituído por 19 docentes credenciados entre permanentes, 

colaboradores e visitantes, os quais possuem atividades de pesquisa que recebem apoio financeiro 

de agências de fomento, entretanto sobressaem àquelas desenvolvidas por meio de acordos de 

cooperação técnica e parcerias com empresas privadas. O conjunto de docentes publicaram em 

2018 um total de 116 e artigos em periódicos de diferentes qualificações, o que resulta em uma 

média de 5,47 artigos por docente, e orientaram 37 alunos de graduação nos programas de iniciação 

científica ou tecnológica. 

Em 2018, em cumprimento ao planejamento estratégico previsto, o PPGZ teve um novo 

regulamento aprovado pela Resolução UFG/CEPEC nº: 1564, de 16 de janeiro de 2018, o que 

permitiu a requalificação de seus objetivos, linhas de pesquisa e modus operandi das ações de 

gestão constituindo-se em um marco referencial na ressignificação de sua trajetória, importância 

para a região Centro-Oeste e qualificação em busca da referência com excelência de geração de 

conhecimento e formação de recursos humanos. Na mesma perspectiva, também em 2018, foram 

aprovadas 13 novas resoluções específicas para normatizar as atividades desenvolvidas pelo 
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programa, constituir referencial de tomada de decisão, oferecer transparência nas ações e 

homogeneizar os procedimentos de gestão. As principais resoluções aprovadas são: Resolução PPGZ 

n. 02/2018, que regulamenta os procedimentos de credenciamento, descredenciamento e 

enquadramento do corpo docente; Resolução PPGZ n. 03/2018, que trata da distribuição de 

orientandos por professores orientadores; Resolução PPGZ n. 04/2018, que dispõe sobre a 

distribuição de bolsas; Resolução PPGZ n. 05/2018, que normatiza a produção e defesa de produto 

final; Resolução PPGZ n. 06/2018, que estabelece as normas para o exame de qualificação; 

Resolução PPGZ n. 07/2018, que normatiza a composição do comitê de orientação; Resolução PPGZ 

n. 08/2018, que dispõe sobre o plano de estudo; Resolução PPGZ n. 09/2018 , que descreve os 

requisitos e procedimentos para o aproveitamento de créditos; Resolução PPGZ n. 11/2018, que 

dispõe sobre o estágio em docência; Resolução PPGZ n. 13/2018, que regulamenta o cadastramento 

e oferta de componente curricular, dentre outras. Logo na primeira reunião da Coordenadoria de 

2020 foram aprovadas três novas resoluções que complementam o conjunto de normativas internas 

para ampliar a transparências de suas ações e criar referência para a tomada de decisão, sendo elas: 

Resolução PPGZ n. 14/2020, que regulamenta o acompanhamento do discente e a manutenção das 

bolsas; Resolução PPGZ n. 15/2020, que normatiza a distribuição de bolsas e revoga a Resolução 

PPGZ n. 04/2018; e a Resolução PPGZ n. 16/2020, que estabelece critérios para o aproveitamento 

de disciplinas. 

 

1.2. Objetivos 

Conforme previsto no planejamento estratégico indicado em 2018, que culminou com a 

aprovação do novo regulamento do programa, o objetivo geral e específicos foram requalificados 

para incorporar a ressignificação almejada estabelecida pela madura reflexão coletiva entre os pares 

a partir das demandas observadas e aderência das pesquisas desenvolvidas pelos docentes 

credenciados. Desta forma, o objetivo geral consiste em promover a qualificação de recursos 

humanos de excelência para atuar na construção de saberes e práticas no campo da Zootecnia, 

produzindo, inovando, conservando e disseminando conhecimentos na área de produção animal. 

Já os objetivos específicos consistem em: 1) formar recursos humanos com competência qualificada 

para atuar no ensino, na pesquisa e na extensão voltados para os sistemas de criação e produção 

animal, com ênfase nas condições do bioma cerrado; e, 2) gerar e transferir conhecimento, 

tecnologias e inovações adaptadas à criação e produção animal, com ênfase às condições do bioma 

cerrado. 
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1.3. Perfil do egresso 

Espera-se que após a defesa o aluno pós-graduado no PPGZ, área de concentração Produção 

Animal, tenha capacitação ao exercício da docência, para a elaboração de projetos e o 

desenvolvimento de pesquisas científicas que visem a melhoria da qualidade dos produtos e da 

produtividade animal, bem como promover a assistência técnica especializada qualificada. Esse 

profissional deverá ser capaz de liderar equipes de trabalho, buscar subsídios financeiros e 

promover a divulgação de resultados de forma ética, atendendo às necessidades do setor produtivo 

regional e nacional. 

 

1.4. Estrutura curricular 

A estrutura curricular é organizada em disciplinas, seminários, atividades de pesquisa e 

atividades complementares, todas com cômputo de créditos. Para integralização dos créditos 

mínimos de formação exigidos pelo programa é necessário que o estudante curse pelo menos 25 

créditos para o Mestrado e 45 créditos para o Doutorado, respectivamente. Toda a organização e 

critérios para concessão de créditos encontram-se previstos no Regimento e Resoluções específicas 

do Programa de Pós-graduação em Zootecnia, da Escola de Veterinária e Zootecnia, Regional 

Goiânia. 

O PPGZ oferece disciplinas regulares em regime de créditos semestral, sendo que cada 

crédito corresponde a dezesseis (16) horas de atividades em disciplinas ou a quarenta e oito (48) 

horas de atividades complementares.  

Em 2018, foi constituída e aprovada uma nova matriz de oferta de disciplina. A nova matriz 

de oferta de disciplinas do PPGZ foi reestruturada para alinhar-se com a ressignificação dos 

objetivos do programa, permitir maior aderência e fundamentação das linhas de pesquisa, o 

planejamento do estudo e essencialmente a formação na área de interesse do estudante. A matriz 

de oferta de disciplinas apresenta-se composta por Disciplinas de Núcleo Comum, Disciplinas de 

Formação Específica e Disciplinas de Domínio Conexo, permitindo a livre escolha ou o planejamento 

da construção da formação pelo estudante em concordância com o respectivo orientador. Desta 

forma, privilegia-se a organização da dinâmica curricular e a estruturação de disciplinas com maior 

associação às áreas de concentração dentro da Zootecnia. Assim, o discente deverá cursar no 

mínimo 80% do total de créditos em disciplinas ligadas à sua área de entrada no Programa 

(disciplinas da área de concentração). No entanto, não há impedimento ao aluno, tanto do 

mestrado, quanto do doutorado, transitar entre áreas, uma vez que isto permite o fortalecimento 

e torna transparente a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade (disciplinas de domínio conexo). 
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É importante salientar que o critério utilizado para o estabelecimento da grade curricular considera, 

além das áreas de concentração, as linhas de pesquisa do programa e as fortalezas dos docentes em 

seus temas específicos de pesquisa. 

As disciplinas que compõem o Núcleo Comum do PPGZ têm como finalidade dar a base sobre 

o que é a pesquisa científica, qual a aplicação e como realizá-la, sendo as principais: Metodologia 

Científica, Planejamento e Análise de Experimentos, Metabolismo Animal, Métodos Físicos 

Químicos em Análise de Alimentos, Geotecnologias na Produção Animal, Imunonutrição em Animais 

de Produção e Seminários. Em 2019 houve alteração, com o objetivo de criar espaço de reflexão e 

contribuições coletivas aos projetos de pesquisa de forma integrada da disciplina Seminários, que 

continua a ser obrigatória, mas retira-se dela os projetos e cria-se o Colóquio de Projetos de 

Pesquisa Integrado com a disciplina de Metodologia Científica com a participação de todos os 

professores e alunos. Já a disciplina de seminários, o tema abordado passou a ser uma revisão de 

literatura na área do respectivo projeto de pesquisa.  

As disciplinas que compõem o Núcleo Específico são organizadas em blocos conforme a área 

de concentração e alguns exemplos são listados a seguir: a) Ruminantes: Nutrição de Ruminantes, 

Produção de Bovinos de Corte, Produção de Bovinos de Leite, Metabolismo de Carboidratos e 

Lipídeos para Ruminantes, Metabolismo de Proteínas e Aminoácidos para Ruminantes, Ruminologia 

e Métodos Experimentais em Nutrição de Ruminantes; b) Monogástricos: Nutrição de 

Monogástricos, Métodos Experimentais em Nutrição de Monogástricos, Nutrição de Aves, Nutrição 

de Suínos, Nutrição de Peixes, Ciência e Tecnologia de Produção de Aves, Incubação Artificial de 

Ovos de Aves Domésticas, Produção Tecnificada de Suínos, Produção de Peixes em Clima Tropical; 

c) Forragicultura: Forragicultura e Pastagens, Manejo e Utilização de Pastagens, Conservação de 

Plantas Forrageiras, Métodos de Avaliação de Plantas Forrageiras, Fertilidade do Solo e Nutrição de 

Plantas; d) Reprodução: Manejo Reprodutivo Eficiente, Interação entre Nutrição e Reprodução 

Aplicada aos Ruminantes; e) Melhoramento animal: Princípios do Melhoramento Genético, 

Estimação de Parâmetros Genéticos, Biometria Aplicada à Análise Genética de Marcadores 

Moleculares, Modelos Lineares Mistos e Genômica Aplicada à Produção Animal. 

As disciplinas consideradas de Domínio Conexo são aquelas cursadas como complementação 

da formação, sendo elas extras às listadas na matriz de oferta de disciplinas do PPGZ e em outros 

programas ou instituições de forma específica conforme a necessidade de instrução do estudante 

prevista no plano de estudo aprovado pelo Comitê de Orientação e pela Comissão de Bolsas e 

Acompanhamento Discente do programa. 
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A diferenciação entre disciplinas para os níveis mestrado e doutorado refere-se ao grau de 

aprofundamento no que diz respeito a temas subdivididos em estratos. Além disso, é permitido ao 

aluno transitar por outros programas de pós-graduação em busca de disciplinas que sejam de 

interesse à sua formação, havendo, entretanto, a verificação dos requisitos regulamentares. 

As disciplinas são presenciais e os métodos de ensino variáveis conforme a proposta do 

docente. Porém, identifica-se o emprego de aulas expositivas, práticas (em que o aluno é conduzido 

à execução), discussão de temas de importância e observa-se também o maior aporte de 

informação no que diz respeito ao tema alvo em outros locais do mundo. 

O estudante regular do PPGZ pode requerer o aproveitamento de disciplinas cursadas em 

outros programas e cursos, no Brasil e no exterior, inclusive aquelas cursadas anteriormente ao seu 

ingresso. 

As atividades complementares são regulamentadas conforme norma interna do Programa 

de Pós-graduação em Zootecnia. Entretanto, são consideradas atividades complementares aquelas 

realizadas e comprovadas no período em que o estudante estiver regularmente matriculado no 

Programa de Pós-graduação. Os créditos atribuídos a atividades complementares podem alcançar 

cinco (5) para Mestrado e nove (9) para Doutorado. 

As atividades de pesquisa se constituem pela elaboração do projeto, formação nos aspectos 

de redação de trabalhos científicos, treinamento de técnicas por meio das atividades de laboratório 

e desenvolvimento do projeto de pesquisa propriamente dito. Considerando as áreas de 

competência do Zootecnista, é natural que nas atividades de pesquisa ocorra interface com áreas 

do conhecimento da agronomia, medicina veterinária, biologia, entre outras. No entanto, no 

contexto da formação de profissionais em nível de pós-graduação com atuação na área de Zootecnia 

e Recursos Pesqueiros a interdisciplinaridade ganha maior dimensão visto pela diversificação de 

profissionais de áreas afins que buscam os cursos de pós-graduação em zootecnia. A área de 

Produção Animal tem papel relevante na economia nacional e maximizar a eficiência de produção 

utilizando conceitos de bem-estar, produção sustentável, interação homem-animal, manejo 

sanitário e controle de qualidade de produtos e subprodutos de origem animal é essencial. Nessa 

área a proposta do programa consiste em desenvolver pesquisas voltadas para a produção animal 

com ênfase na região Centro-Oeste do Brasil, envolvendo o manejo alimentar, melhoramento 

genético, conservação de recursos genéticos, reprodução e saúde produtiva, e utilização correta de 

resíduos agroindustriais para alimentação animal. Desta feita, torna-se necessário estudar as 

exigências dos animais de acordo com o sistema de produção e as condições ambientais para 

otimizar a eficiência bioeconômica dentro do binômio bem-estar e produção sustentável. Fechando 
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o ciclo produtivo é essencial avaliar produtos e subprodutos de origem animal sob o ponto de vista 

de segurança do alimento, da conservação dos alimentos e da análise sensorial. Assim, o programa 

desde sua criação tem sua organização estrutural na área de produção animal sustentada pelas 

seguintes linhas de pesquisa requalificadas em seus significados e ação: 

LP-1: Nutrição e Produção Animal: Gerar conhecimento e tecnologias adaptadas sobre a 

nutrição e produção animal em todos os ramos e aspectos da criação animal de interesse 

econômico, sejam eles monogástricos ou ruminantes, com ênfase para as condições de produção 

no bioma cerrado. 

LP-2: Melhoramento e Reprodução Animal: Promover o aperfeiçoamento das raças e 

composições genéticas, conforme a espécie, para se obter produtos de mérito genético adaptados 

às condições tropicais e com alta eficiência produtiva, bem como gerar conhecimento e 

disponibilizar biotecnologias para tornar a eficiência reprodutiva uma estratégia aliada do progresso 

genético dos rebanhos em busca da produtividade animal. 

LP-3: Forragicultura e Pastagens: Compreender e disponibilizar conhecimento sobre a 

dinâmica dos modelos de produção, manejo, conservação e uso das forragens para atender os 

diferentes sistemas de criação animal, especialmente em condições de solo do cerrado. 

 

A finalização do curso é marcada pela defesa do produto final, sendo a dissertação, para o 

mestrado, e de tese, para o doutorado. Para a defesa do produto final é obrigatório aprovação no 

exame de qualificação, onde o estudante apresenta os resultados do experimento a uma banca com 

no mínimo três membros internos ou externos ao programa desde que aprovados pela 

Coordenadoria, incluindo o comitê de orientação. Se reprovado na qualificação o estudante poderá 

fazer uma segunda qualificação no prazo máximo de 90 dias. 

 

1.5. Infraestrutura 

 O PPGZ conta com ampla infraestrutura para o suporte de suas atividades de ensino, 

socialização do conhecimento, pesquisa e transferência de tecnologias.  

Para atender as demandas administrativas e de defesas, o PPGZ possui os seguintes espaços: 

a) Secretaria com coordenação, ambientes com estações de trabalho administrativo, sala de 

arquivo e copa; 

b) Sala de reuniões e de aulas comuns ao Departamento de Zootecnia; 

c) Salas de videoconferência multiusuárias da Universidade e uma específica da Escola de 

Veterinária e Zootecnia; 
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d) Sala de apoio aos estudantes; 

e) Sala de qualificação e defesa devidamente equipada; 

Para dar suporte as atividades de pesquisa, além da biblioteca central e de vários 

laboratórios multiusuários da universidade, o PPGZ tem a sua disposição os seguintes espaços: 

a) Fábrica de Ração; 

b) Setor de Avicultura de Postura; 

c) Setor de Avicultura de Corte; 

d) Setor de Suinocultura; 

e) Setor de Piscicultura; 

f) Confinamento Experimental de Bovinos de Corte; 

g) Centro de Pesquisa em Pecuária Extensiva, localizado na Fazenda Tomé Pinto com área 

total de 97 hectares; 

h) Setor de Caprinocultura e Ovinocultura; 

i) Setor de Bovinocultura de Leite; 

j) Setor de Forragicultura e Pastagens; 

k) Galpão de Metabolismo; 

l) Laboratórios de Reprodução Animal; 

m) Laboratório de Bioinformática; 

n) Laboratório Multiusuário da Rede de Pesquisa Produção Animal Sustentável; 

o) Laboratório de Nutrição Animal; 

p) Laboratório de Bioquímica Celular; 

q) Centro de Pesquisa em Alimentos; 

r) Laboratório Multiusuário de Pós-Graduação; 

s) Laboratórios do Núcleo Experimental em Doenças de Aves; 

t) Setor e Laboratório de Corte da Embrapa Cerrados, Núcleo Embrapa Arroz e Feijão, como 

contrapartida do convênio UFG-EMBRAPA; 

u) Setor de Agropecuária Sustentável. 

 

1.6. Docentes 

O corpo docente sofreu pequenas variações com o tempo, tendo tido inclusões e 

desligamentos conforme se pode observar no Quadro 1: 
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Quadro 1 – Docentes vinculados ao PPGZ 

Nome 
Vinculação 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ADRIANA SANTANA DO CARMO SV SV SV SV P P P P 

ADRIANO CARVALHO COSTA SV SV SV SV SV SV SV C 

ALDI FERNANDES DE SOUZA FRANCA P P P P P P P P 

ALESSANDRA GIMENEZ MASCARENHAS C P P P P C P P 

BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA FILHO P P P P D D D D 

CLAUDIO ULHOA MAGNABOSCO P P P P P P P P 

ELIANE SAYURI MIYAGI OKADA C P P P P P C C 

EMMANUEL ARNHOLD P P C C C C C C 

HELOISA HELENA DE CARVALHO MELLO P P P P P P P P 

IGO GOMES GUIMARAES P P P P P P P P 

JOAO RESTLE P P P P P P P P 

JOAO TEODORO PADUA P P P P P C D D 

JOSE HENRIQUE STRINGHINI P P P P P P P P 

JOSE ROBSON BEZERRA SERENO P C C C C D D D 

JULIANO JOSE DE RESENDE FERNANDES P P P P P P P P 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VIU P P P P P D D D 

MARCOS BARCELLOS CAFE P P P P P P P P 

MARIA LUCIA GAMBARINI P P P P P P P P 

MARINALDO DIVINO RIBEIRO SV SV SV C C C P P 

MELISSA SELAYSIM DI CAMPOS SV C C C C C D D 

NADJA SUSANA MOGYCA LEANDRO P P P P P P P P 

OZANA DE FATIMA ZACARONI SV SV SV C C C C C 

ROMAO DA CUNHA NUNES C P C C C D D D 

VICTOR REZENDE MOREIRA COUTO SV SV SV SV P C P P 

WILTON LADEIRA DA SILVA SV SV SV SV SV SV C C 

         
P = permanente 15 

 
17 

 
15 

 
15 

 
16 

 
12 

 
14 

 
14 

 
C = colaborador 3 2 4 6 6 7 4 5 

Total = P + C 18 19 19 21 22 19 18 19 

D = desligado 0 0 0 0 1 3 2 0 

SV = sem vínculo no ano 7 6 6 4 2 2 1 0 

% de P 83,33 89,47 79,95 71,43 72,73 63,32 77,78 73,68 

Fonte: Sucupira PPGZ.  
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Os docentes desligados foram basicamente aqueles que não são servidores da Universidade 

Federal de Goiás, que ao longo do tempo passaram a se inserir em atividades em suas respectivas 

origens, por questões de aposentadoria, terem assumido funções de gestão na administração 

superior da Universidade ou por motivo de saúde e solicitaram o desligamento. Já as inclusões 

observadas decorrem do ciclo de renovação docente do Departamento de Zootecnia, que entre 

2015 e 2019 renovou parte do seu quadro docente, os quais apresentavam potencial de 

fortalecimento em áreas importantes da produção animal no estado e do programa. 

As poucas alterações de tipo de vínculo entre os docentes permanentes e colabores são fruto 

do esforço do PPGZ em implementar resolução interna que estabelece critérios para 

credenciamento e manutenção de vínculo perante o programa, mas oportunizando ao coletivo de 

professores espaço de tempo para constituição de condições de geração de produtos em níveis mais 

elevados e qualificados. 

Considerando o ano de 2019 como base, o PPGZ tem 77,79% dos seus docentes vinculados 

à UFG como servidores efetivos e na ativa; 5,55% de aposentado e vinculado ao PPGZ; 5,55% de 

professor visitante e 11,11% de servidores de outras instituições. 

É importante, portanto, salientar que o PPGZ cumpre as regras de número mínimo de 

docente permanente para programas com os níveis de mestrado e doutorado e de 

proporcionalidade quanto ao vínculo institucional e de permanentes e colaboradores estabelecidas 

para a área de Zootecnia e Recursos Pesqueiros previstas no documento de área. 

 A seguir (Quadro 2), tem-se o demonstrativo do quantitativo de orientações e participação 

em projetos de pesquisa dos docentes vinculados ao PPGZ no espaço de tempo entre 2016 a 2019. 

O intervalo de tempo é em razão do início do registro dessas informações na Plataforma Sucupira, 

que consistiu na fonte dos dados. 
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Quadro 2 – Quantitativos de orientações e participação em projetos dos docentes (2016 a 2019) 

 

Docente 

2016 2017 2018 2019 Total 

Orientações 
PP 

Orientações 
PP 

Orientações 
PP 

Orientações 
PP 

Orientações 
PP 

IC M D O IC M D O IC M D O IC M D O IC M D O 

ADRIANA SANTANA DO CARMO SV SV SV SV SV 4 2 - - 4 5 3 1 15 5 7 6 2 9 7 16 11 3 24 16 

ALDI FERNANDES DE SOUZA FRANCA 3 4 5 1 3 - 1 4 - 4 - 1 7 - 6 - 1 6 - 6 3 7 22 1 19 

ALESSANDRA GIMENEZ MASCARENHAS - 1 1 - 1 2 1 2 3 2 2 2 2 6 4 4 4 2 4 6 8 8 7 13 13 

BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA FILHO - - - - 0 - - - - 0 D D D D D D D D D D 0 0 0 0 0 

CLAUDIO ULHOA MAGNABOSCO - 2 2 - 1 - 2 3 - 3 2 1 5 - 4 - 3 5 - 7 2 8 15 0 15 

ELIANE SAYURI MIYAGI OKADA - 4 4 3 1 - 5 4 3 2 - 4 3 7 2 - 2 3 9 3 0 15 14 22 8 

EMMANUEL ARNHOLD - 4 2 - 3 - - 2 - 5 - - 1 - 6 - - 1 - 6 0 4 6 0 20 

HELOISA HELENA DE CARVALHO MELLO - 4 1 - 2 2 1 2 1 6 3 1 2 1 9 4 3 3 3 12 9 9 8 5 29 

IGO GOMES GUIMARAES 6 2 3 - 2 - 3 3 - 3 1 3 4 - 3 1 3 1 - 3 8 11 11 0 11 

JOAO RESTLE - 1 2 - 0 - - 2 - 0 - - 3 - 3 - - 3 - 3 0 1 10 0 6 

JOAO TEODORO PADUA - 6 2 - 0 - 1 2 - 1 - 1 3 - 1 D D D D D 0 8 7 0 2 

JOSE HENRIQUE STRINGHINI - 4 7 - 6 6 4 8 1 15 9 4 6 3 18 7 6 6 6 22 22 18 27 10 61 

JOSE ROBSON BEZERRA SERENO - - 1 - 0 - - 1 - 0 D D D D D D D D D D 0 0 2 0 0 

JULIANO JOSE DE RESENDE FERNANDES - 1 4 - 5 - 3 4 - 10 1 5 3 - 10 - 6 3 - 13 1 15 14 0 38 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VIU - 3 - - 0 - 1 - - 0 D D D D D D D D D D 0 4 0 0 0 

MARCOS BARCELLOS CAFE - 2 6 - 8 2 2 7 4 11 1 3 7 3 13 - 6 6 - 16 3 13 26 7 48 

MARIA LUCIA GAMBARINI - 2 3 3 1 1 2 2 2 1 - 1 2 - 2 - 3 1 1 4 1 8 8 6 8 

MARINALDO DIVINO RIBEIRO - 1 - - 1 3 2 1 1 2 - 3 3 1 5 2 2 6 1 6 5 8 10 3 14 

MELISSA SELAYSIM DI CAMPOS - - 1 - 1 - 2 3 5 2 - 1 4 - 2 D D D D D 0 3 8 5 5 

NADJA SUSANA MOGYCA LEANDRO - 1 5 - 5 - 4 6 - 11 3 4 5 3 12 2 3 4 2 12 5 12 20 5 40 
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OZANA DE FATIMA ZACARONI 2 - 2 13 2 4 2 2 2 5 - 3 3 - 8 5 5 2 1 10 11 10 9 16 25 

ROMAO DA CUNHA NUNES - 4 - - 0 - 1 - - 0 D D D D D D D D D D 0 5 0 0 0 

VICTOR REZENDE MOREIRA COUTO SV SV SV SV SV - 1 2 4 3 3 2 2 2 5 - 4 2 5 6 3 7 6 11 14 

WILTON LADEIRA DA SILVA SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV 5 1  17 1 5 1 0 17 1 

Total 11 46 51 20 42 24 40 60 26 90 30 42 66 41 118 37 58 56 58 143 102 186 233 145 393 

IC = Iniciação Científica; M = Mestrado; D = Doutorado; O = Outras = Soma de Trabalho de Conclusão de Curso, Monitoria e Estágios; PP = Participação em Projetos; SV = Sem Vínculo; 
D = Desligado. 
Fonte: Sucupira PPGZ. 
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O quantitativo de orientações e projetos, conferem uma ideia da sistematização da coleta 

dessas informações e nos dão o entendimento claro de ampliação das atividades docentes de 

orientação nas diferentes modalidades e participação em projetos a partir dos registros do ano base 

2017. No quadro também se observa que há docentes, ainda que não estejam mais vinculados ao 

programa, que no passado não tinham orientação ativa, sendo observadas pela célula em branco 

na linha de correspondência. 

 No tocante ao quantitativo dos projetos por docente é importante mencionar que se trata 

de participação em projetos registrados como em andamento de ano a ano, o que certamente tem 

o confundimento do efeito cumulativo e de colaborações entre equipes que o docente participa 

resultando em somatória elevada. Todavia, percebe-se que é necessário proceder a melhor 

distribuição de participação em projetos entre os docentes. 

 Tanto no que se refere ao quantitativo de orientações quando em participação em projetos 

percebe-se com clareza que houve significativo impacto da saída de docentes, em sua maioria com 

baixas quantitativos, e do ingresso de novos docentes, em sua maioria inseridos nas atividades 

pertinentes, aumentando e tornando mais equilibrada a distribuição delas entre o total de 

docentes. Essas observações ficam claras quando se observa que os docentes com maiores 

quantitativos de atividades, orientações e participação em projetos, são aqueles remanescentes do 

início do programa e estão com suas estruturas de pesquisa e equipes consolidadas detrimento dos 

novos docentes que ingressaram a partir de 2016.  

Vale ressaltar também que os docentes ingressantes no programa a partir de 2016 passam 

por um lapso de tempo entre o ingresso e início de orientação, por depender da realização de 

processo seletivo anual para dar início a orientação, e em quantitativo de projetos em razão de ter 

que aguardar o ingresso de orientação e definição do projeto de pesquisa para proceder ao registro 

de projeto perante o programa. 

 Outra informação importante é a produção intelectual, que consta do Quadro 3, decorrente 

das atividades dos docentes e discentes do programa. Nele se observa a produção intelectual total 

e por modalidade, bibliográfica ou técnica. Ao observar os dados, tem-se o apontamento de pelo 

menos quatro indicadores: o alto número de produção intelectual média por docente, a 

necessidade de aumentar a produção média de artigos publicados em periódicos por docente, a 

necessidade de promover a diversificação da produção intelectual do programa e a tendência à 

queda da produção total em razão das questões de redução dos investimentos em pesquisa por 

meio de editais de ampla concorrência das agências públicas de fomento. Da mesma forma, o 

quadro não permite identificar o grau de aderência da produção de artigos em periódicos com o 
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programa, a qualidade dessa produção em termos de fator de impacto e a distribuição dessa 

produção entre os docentes. 

 

Quadro 3 – Produção intelectual total (2013 a 2019) 

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Produção Intelectual 311 257 165 291 233 184 154 

Bibliográfica 

Artigo em Jornal ou Revista 6 0 4 3 6 11 1 

Artigo em Periódico 97 86 54 105 71 50 58 

Livro/Capítulo de Livro 3 6 1 3 0 13 6 

Trabalho em Anais 164 131 79 149 116 67 69 

Tradução 0 0 0 0 0 0 0 

Outra 0 0 0 0 0 0 0 

Total A 270 233 138 260 193 141 134 

Técnica 

Apresentação de Trabalho 13 10 12 14 21 24 10 

Curso de Curta Duração 1 0 0 0 0 0 0 

Desenvolvimento de Aplicativo 5 4 0 1 3 2 3 

Desenvolvimento de Material Didático 0 4 0 0 0 0 0 

Desenvolvimento de Produto 1 0 0 0 0 0 0 

Desenvolvimento de Técnica 0 0 0 0 0 0 0 

Editoria 2 2 2 0 0 2 0 

Organização de Eventos 7 8 10 16 13 5 0 

Patente 0 0 0 0 0 0 0 

Programa de Rádio 3 0 0 0 1 0 0 

Relatório de Pesquisa 0 0 0 0 0 0 0 

Serviços Técnicos 8 6 2 0 2 9 6 

Outra 1 0 1 0 0 1 0 

Total B 41 34 27 31 40 43 19 

        

Docentes 18 19 19 21 22 19 19 

Média de produção docente 17,27 13,52 8,68 13,85 10,59 9,68 8,10 

Média de produção de artigos por docente 5,38 4,52 2,84 5,00 3,22 2,63 3,05 

Fonte: Sucupira PPGZ. 
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1.7. Política de avaliação docente 

O PPGZ implementou em 2018 sua política de avaliação periódica docente por meio de 

resolução interna e estabeleceu critérios para credenciamento, recredenciamento e 

descredenciamento docente. A política privilegia o grau de comprometimento do docente com o 

programa, a capacidade de produção científica qualificada e o equilíbrio entre as linhas de pesquisa 

do programa sem, no entanto, criar oportunidade, em fluxo contínuo, do ingresso de novos 

docentes. 

 

1.8. Discentes 

O corpo discente sofreu pequenas variações com o tempo, tendo tido inclusões decorrentes 

dos processos seletivos anuais ou suplementares no meio do ano e desligamentos conforme se pode 

observar no Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Discentes com matrícula ativa no PPGZ 

Matriculados 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mestrado 20 50 50 47 39 40 56 47 

Doutorado 14 38 39 51 58 62 61 57 

Total 34 88 89 98 97 102 117 104 

         
Titulados 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mestrado 0 0 15 23 8 10 12 14 

Doutorado 0 0 2 4 14 10 6 8 

Total 0 0 17 27 22 20 18 22 

         
Desligados 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mestrado 1 8 0 5 1 1 4 1 

Doutorado 0 2 1 1 0 2 0 0 

Total 1 10 1 6 1 3 4 1 

Fonte: PPGZ.  

 

Os desligamentos dos estudantes observadas se devem basicamente à opção deles por 

emprego adquirido ou por indisponibilidade de bolsas para custeio e dedicação às atividades da 

pós-graduação. 
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2. Ambiente 

 A análise do ambiente consiste em singular oportunidade de identificar fatores externos e 

internos que impactaram em menor ou maior grau para a evolução do programa desde sua criação 

e ao mesmo tempo permitiram identificar os pontos fortes, fracos e oportunidades na perspectiva 

de consolidação e qualificação para a excelência desejada. 

 

2.1. Externo 

Abaixo destacam-se os fatores externos que impactaram no PPGZ desde a sua criação até a 

presente data. 

a) O perfil econômico do estado de Goiás e da região Centro-Oeste do país; 

b) A interação docente e empresas de atuação na área para desenvolvimento de pesquisas 

diversas; 

c) Ocorrências externas ao programa, de interesse econômico e social que demandaram 

pesquisas específicas pelo PPGZ; 

d) O estabelecimento de cooperações nacionais e internacionais; 

e)  As orientações regulares da Coordenação de Área de Zootecnia e Recursos Pesqueiros; 

f) Os instrumentos normativos da CAPES e CNPq quanto às ações de gestão acadêmicas e 

administrativas dos programas de pós-graduação; 

g) As deliberações resultantes da reflexão coletiva realizadas nos fóruns de Programas de 

Pós-Graduação em Zootecnia e Recursos Pesqueiros anualmente; 

h) O relatório da avaliação quadrienal (2013-2016) CAPES do PPGZ. 

 

2.2. Interno 

Abaixo destacam-se os fatores internos que impactaram no PPGZ desde a sua criação até a 

presente data. 

a) A qualificação docente; 

b) A renovação do quadro docente; 

c) A infraestrutura disponível; 

d) A alteração de resolução normativa dos programas de pós-graduação pela UFG; 

e) O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade 2018-2022; 

f) A normatização de procedimentos acadêmicos, administrativos e de acompanhamento 

discente; 

g) A produção intelectual referenciada do programa; 
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h) O número de cotas de bolsas disponíveis para o programa; 

i) A capacitação promovida pela Universidade dos agentes de gestão dos programas de pós-

graduação; 

j) Os canais de comunicação com a comunidade internas e externa; 

k) O amadurecimento dos docentes vinculados ao programa com o tempo após sua criação. 

 

3. Autoavaliação 

 Além dos fatores externos e internos que impactaram na evolução do PPGZ, como estratégia 

de aperfeiçoamento da qualidade de oferta do curso foi feita em outubro de 2016 autoavaliação, 

que consistiu em aplicação de questionário semiestruturado aos alunos e professores e entrevistas 

individualizadas com todos os alunos matriculados à época. Dessa autoavaliação, pode-se extrair 

indicadores de fortaleza, fraqueza e ameaças, sendo que todas elas foram alvo de ação a partir do 

final de 2017, com medidas implementadas ou em implementação até a presente data. 

 

4. Avaliação quadrienal Capes 2013-2016 

Para além dos itens elencados acima, com a divulgação dos resultados da avaliação 

quadrienal da Capes no segundo semestre de 2017, a primeira a que o programa foi submetido, 

onde se tem uma radiografia da condição atual e comparativa com outros programas, bem como as 

metas estabelecidas para a área, pode-se extrair os seguintes pontos que merecem atenção: 

 

1) Proposta do programa 

a) Adequação das linhas de pesquisa; 

b) Adequação da distribuição dos projetos pelas linhas de pesquisa; 

c) Atualização de ementas de disciplinas. 

 

2) Corpo docente 

a) Adequar o desequilíbrio de distribuição dos orientandos pelos orientadores; 

b)  Ampliar o número de orientadores que orientam na graduação. 

 

3) Corpo discente, teses e dissertações 

a) Melhorar o número de titulados em equivalente de dissertação por docente permanente; 

b) Melhorar a qualificação da produção científica. 
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4) Produção intelectual 

a) Melhorar o número médio de artigos Equivalentes A1 por Docente Permanente e o 

número de artigos Equivalentes A1 (A2 e B1); 

b) Adequar o desequilíbrio da publicação entre os docentes; 

c) Aumentar o quantitativo de publicações qualificadas (A1, A2 e B1) entre os docentes 

permanentes; 

d) Ampliar o número de artigos com impacto e relevância para a sociedade; 

e) Ampliar a inserção dos estudantes de pós e graduação nas publicações qualificadas. 

 

5) Inserção social e internacionalização 

a) Ampliar parcerias institucionais e regionais; 

b) Ampliar as ações de internacionalização, especialmente por meio dos intercâmbios 

docentes e discentes. 

 

6) Requalificar a página do PPGZ e o nível de informação nela disponível. 

 

5. Acompanhamento dos egressos 

Com o objetivo de estabelecer o acompanhamento dos egressos e ter informações para 

subsidiar a consolidação dos seus objetivos por meio de plano de ações e estratégias de médio e 

longo prazo foi feita pesquisa em novembro de 2018 com 86 profissionais titulados pelo PPGZ, 

sendo 30 doutores e 56 mestres. A pesquisa aplicada foi do tipo semiestruturada por meio do 

Google Forms aos 86 ex-alunos. O nível de empregabilidade foi de 68,4%. Quando indagados sobre 

a natureza do agente empregador teve-se que: 35,3% foram de natureza pública; 23,5% privada; 

5,9% de capital misto; e 35,3% de outra natureza ou não souberam informar. Quanto a área em que 

atuam os resultados foram diversificados, sendo: 12,5% no tripé educação, pesquisa e extensão; 

12,5% em assistência técnica pré e pós-venda; 12,5% são autônomos e restante dispersos entre 

gestão, planejamento e consultoria, desenvolvimento de tecnologias ou não estão trabalhando. 

Com a pesquisa, foi possível identificar os principais estados de atuação dos egressos, sendo eles: 

Goiás, com 37,5%; Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Minas Gerais, com 6,3% 

cada um; o restante está disperso em vários outros estados ou não estão trabalhando. Nota-se, 

porém, que 62,7% estão atuando no bioma cerrado, sobretudo na região Centro-Oeste do país. 

Quis-se ainda saber qual a nota os egressos conferiam ao programa, onde a média foi 7,5. As 

principais razões foram curso novo em processo de consolidação, disponibilidade de bolsas, 
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recursos para custeio dos projetos de pesquisa, infraestrutura. Por fim, perguntou-se se estava feliz 

com o trabalho e 93,8% disseram sim. 

 

6. Pontos fortes, frágeis, ameaças identificadas em 2017 

 Como resultado do processo de identificação fatores de ambiente externos e internos que 

impactaram no tempo o programa, a autoavaliação realizada, dos apontamentos extraídos do 

acompanhamento dos egressos e da avaliação quadrienal Capes (2013-2016) tem-se os seguintes 

indicadores de pontos fortes, fracos e ameaças do programa. 

 

6.1. Pontos fortes 

Os principais pontos fortes do programa são: 

1. Manutenção do tempo de titulação em torno da média da área; 

2. Melhoria gradativa na quantidade e qualidade de sua produção científica, fruto do melhor 

aparato técnico e da interação com outros grupos de pesquisa nacionais e internacionais; 

3. Trabalho em conjunto com a Revista Ciência Animal Brasileira, na busca de melhores 

indexadores e maior inserção nacional e internacional; 

4. Estrutura física ampla, exclusiva e adequada para o desenvolvimento das atividades de 

ensino e pesquisa inerentes ao programa; 

5. Setores de experimentação para grandes e pequenos animais, o que permite a realização 

de trabalhos com maior rigor científico; 

6. Disponibilidade de área física e dos equipamentos do Laboratório Multiusuário da Pós-

Graduação para recepção e processamento de amostras; 

7. Cooperações solidificadas com instituições e pesquisadores nacionais e internacionais; 

8. Capacidade de captação de recursos financeiros dos docentes para desenvolvimento dos 

respectivos projetos de pesquisa sob sua coordenação; 

9. Alta inserção dos estudantes de mestrado e doutorado no mercado de trabalho, 

considerando aprovação em concursos públicos em Universidades, Órgãos Governamentais 

Federais, Estaduais e Municipais, além de forte absorção pela Iniciativa Privada; 

10. Estímulo comprovado dos docentes para submissão de propostas com objetivo de 

captação de recursos. 

 

6.2. Pontos frágeis 

Os principais pontos frágeis do programa são: 
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1. A concentração da produção científica entre número reduzido de professores do programa; 

2. A concentração da publicação em poucos periódicos; 

3. A concentração da produção científica em periódicos classificados nos extratos inferiores 

do Qualis ou com menor fator de impacto; 

4. O nível de apoio financeiro às publicações em periódicos classificados pela CAPES nos 

extratos superiores do Qualis ou com maior fator de impacto 

5. O índice de publicações resultantes das dissertações e teses que tenham como autores o 

aluno de pós-graduação, os professores envolvidos diretamente na pesquisa, alunos de graduação 

e outros pesquisadores colaboradores; 

6. A qualidade dos projetos de pesquisa registrados do ponto vista inovativo; 

7. O incentivo a participação do corpo docente em eventos nacionais e internacionais, 

sobretudo, que promovam sua atualização e interação com grupos de pesquisa de reconhecida 

competência; 

8. O incentivo a participação do corpo discente em eventos nacionais que promovam a 

divulgação de seus estudos, na forma de trabalhos inscritos e aceitos, com resultados parciais ou 

não, bem como sua atualização e interação com grupos de pesquisa de reconhecida competência; 

9. Aqueles apontados pela avaliação quadrienal Capes 2013-2016 descritos anteriormente. 

 

6.3. Ameaças 

 As principais ameaças observadas para o programa são: 

1. Discentes com formação básica deficitária; 

2. Seleção de discentes sem aptidão; 

3. Discentes com pouco envolvimento com o programa; 

4. Pouco envolvimento de parte dos docentes com o programa; 

5. Redução do número de bolsas; 

6. Redução de recursos para condução de projetos de pesquisa com ênfase para aqueles 

disponibilizados pelas agências de fomento. 

 

7. Ações para consolidação do PPGZ 2018-2020 

 Com a identificação dos pontos fortes, fracos e ameaças do PPGZ, tendo como ponto de 

partida as avaliações iniciadas em 2016, concluídas e planejadas em 2017 foram delineadas e 

implementadas a partir de 2018 as seguintes ações para consolidação do PPGZ: 

a) Adequação do regulamento específico do programa; 
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b) Reorganização administrativa interna com criação de comissões e especificação das 

atribuições; 

c) Normatização ou revisão de normativas específicas internas de funcionamento do 

programa; 

d) Requalificação do objetivo do programa; 

e) Adequação das linhas de pesquisa para aderência das especialidades dos docentes e 

projetos de pesquisa; 

f) Requalificação da matriz de oferta de disciplinas de maneira a permitir o planejamento 

de desenvolvimento das atividades pelos estudantes de forma regular e com fluidez; 

g) Revisão e atualização das ementas das disciplinas ofertadas; 

h) Estabelecimento do indicador de taxa de ocupação para adequação da distribuição de 

orientandos/docente ao longo do tempo; 

i) Aperfeiçoamento dos registros de orientadores que orientam na graduação; 

j) Fomento à adequação do número de titulados em equivalente de dissertação por 

docente permanente; 

k) Promoção da qualificação da produção científica; 

l) Estímulo ao aumento do número médio de artigos Equivalentes A1 por Docente 

Permanente e o número de artigos Equivalentes A1 (A2 e B1); 

m) Estímulo a inserção dos estudantes de pós e graduação nas publicações qualificadas; 

n) Incentivo aos docentes para ampliar as parcerias institucionais e regionais; 

o) Estímulo às ações de internacionalização, especialmente por meio dos intercâmbios 

docentes e discentes; 

p) Capacitação de servidores para requalificar a página do PPGZ e o nível de informação 

nela disponível; 

q) Aperfeiçoamento dos registros acadêmicos e administrativos do programa; 

r) Elaboração e submissão de projetos institucionais para captação de recursos de apoio ao 

programa; 

s) Ampliação da transparência das ações de gestão acadêmica e administrativa, bem como 

de concessão de bolsas; 

t) Aperfeiçoamento do processo seletivo; 

u) Adequação do plano de uso e aplicação dos recursos PROAP com foco nas demandas 

coletivas; 

v) Qualificação das informações registradas na plataforma Sucupira; 



25 

 

w) Capacitação de colaboradores e gestores do PPGZ em conformidade ao Programa de 

Formação de Gestores da Universidade; 

x) Avaliação e enquadramento de docente com desligamento; 

y) Enquadramento dos projetos, docentes e discentes às linhas de pesquisa de forma mais 

homogênea. 

 

Para o ano de 2020, considerando as ações identificadas como necessárias e não 

implementadas ou parcialmente cumpridas e como planejamento estratégico de futuro, 

estabelecido conforme as orientações da CAPES por meio do documento de orientação para 

autoavaliação dos programas, dos princípios orientativos apresentados pela Coordenação de Área 

por meio do Documento de Área e no Seminário de Meio Termo realizado no segundo semestre de 

2019, a capacitação para o elaboração do plano de desenvolvimento estratégico dos programas de 

pós-graduação promovido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás, 

bem como a capacitação de colaboradores do programa para uso do sistema de comunicação 

interna da instituição, estão previstas as seguintes ações: 

1) Complementação de resoluções internas ao PPGZ; 

2) Desenvolvimento de nova página e criação de redes sociais para o programa; 

3) Renovação das parcerias e cooperações institucionais nacionais e internacionais; 

4) Ampliação das ações de inserção social do programa; 

5) Acompanhamento dos egressos; 

6) Nova autoavaliação e elaboração do novo plano de desenvolvimento estratégico do 

programa com base no roteiro proposto pela Capes em continuidade ao presente plano em curso. 

 

8. Plano de desenvolvimento estratégico do PPGZ 2021 a 2024 

8.1. O PPGZ: realidade e perspectivas de futuro 

O PPGZ foi criado em 2013, tendo em 2020 completado 7 anos de existência, podendo ser, 

portanto, considerado um programa em processo de consolidação e qualificação. O programa 

possui 19 docentes vinculados, sendo que deste total 14 são permanentes e 5 colaboradores. Do 

quantitativo de docentes 89,47% é servidor da Universidade, seja como docente na ativa, professor 

visitante ou cedido por termo de cooperação com a universidade e o restante é de outra instituição 

de ensino superior do estado de Goiás. Ao longo de seus sete anos, até o início de 2020, já titulou 

69 mestres e 36 doutores e tem matriculados no primeiro semestre de 2020 um total de 104 alunos, 

sendo 47 de mestrado e 57 de doutorado. Possui boa infraestrutura composta por laboratórios, 
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setores de criação animal experimentais disponíveis, salas de aula, salas de informática e de 

qualificação e estrutura física de coordenação que suportam o desenvolvimento de suas atividades 

de ensino, pesquisa, interação com a comunidade interna e externa e de administração. O seu 

coletivo, docentes e discentes, entre os anos de 2013 a 2019 já publicou 1595 trabalhos 

bibliográficos distribuídos em material técnico, livros e capítulos de livros e artigos em periódicos, 

com média 227 publicações por ano. Conforme pesquisa realizada com os egressos em 2018, o nível 

de empregabilidade é de 68,4% e 62,7% dos egressos estão inseridos em ocupação funcional no 

espaço geográfico da região Centro-Oeste, onde predomina o bioma cerrado. 

Entre os anos de 2016 e 2017 o PPGZ fez sua primeira autoavaliação geral, a qual foi 

acrescida com a primeira avaliação CAPES, que também apontou a necessidade de adequações do 

programa para sua consolidação e qualificação. Assim, com base na autoavaliação (2016/2017) e na 

avaliação CAPES 2013/2016, com relatório publicado em 2017, o PPGZ procedeu a partir de 2018 a 

implementação de uma série de ações na perspectiva de reforçar seus pontos fortes, superar os 

pontos frágeis e solucionar as ameaças identificadas, dentre elas destacam-se: 

1) Revisão do regimento do programa e implementação de 15 resoluções normativas 

específicas internas ao PPGZ; 

2) Requalificação do seu objetivo e linhas de pesquisa para maior aderência de docentes, 

estudantes, disciplinas, projetos de pesquisa e produção intelectual; 

3) Composição e implementação de matriz de oferta de disciplinas regulares com ementário 

atualizado; 

4) Adequação da distribuição de orientações por docente; 

5) Promoção de ações para qualificação e desconcentração da produção científica entre os 

docentes; 

6) Promoção de ações para ampliação da produção científica qualificada com a participação 

de estudantes ativos, egressos e membros externos como fruto das ações de cooperação entre 

grupos de pesquisa e interinstitucional; 

7) Capacitação de colaboradores funcionais para qualificação da página do programa; 

8) Avaliação docente. 

 

O objetivo, com a adoção do conjunto de ações, é consolidar o programa para o qualificar 

na perspectiva de ascender aos níveis de conceito CAPES superiores até chegar ao padrão de 

excelência internacional ao longo de tempo, pois o PPGZ tem importância singular da sua existência 

para a Região Centro-Oeste do país e, sobretudo, por ser o único programa com o nível de 
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doutorado na área de Zootecnia e Recursos Pesqueiros em Goiás. Outro aspecto que reforça sua 

importância é a característica econômica da região e de Goiás ser tipicamente agropecuária em que 

demanda não somente profissionais qualificados, mas também geração de conhecimento, 

inovações e tecnologias aplicadas adaptadas para desenvolver as soluções necessárias ao segmento 

econômico e da promoção da melhoria da condição de vida das pessoas com sua contribuição 

técnica e científica. 

Diante desse cenário, com o acréscimo das novas orientações recebidas entre 2018 e 2019, 

o PPGZ envidou esforços para elaboração e implementação de seu novo Plano de Desenvolvimento 

Estratégico (PDE). 

 

8.2. Metodologia de autoavaliação e de elaboração do planejamento estratégico 

A metodologia adotada para autoavaliação consistiu nas seguintes etapas: 

1) Apresentação do documento Capes norteador para Autoavaliação dos Programas de Pós-

Graduação à Coordenadoria, que é composta pelos docentes e representantes dos estudantes, da 

Coordenação de área Capes e das orientações da PRPG aderente a sua política de pós-graduação; 

2) Composição da Comissão de Autoavaliação; 

3) Apreciação dos documentos de referência para o planejamento estratégico; 

4) Estabelecimento dos princípios norteadores e dos objetivos da autoavaliação; 

5) Encontros de sensibilização com docentes, discentes, egressos, organizações e empresas 

do setor produtivo; 

6) Elaboração e aplicação de questionários semiestruturados a docentes, discentes, egressos 

e organizações e empresas do setor produtivo; 

7) Diagnóstico do Programa com base nos documentos referenciais, sensibilização e 

respostas obtidas pela aplicação dos questionários, princípios e objetivos propostos pela 

autoavaliação; 

8) Elaboração da pré-proposta do PDE; 

9) Apreciação e aprovação da proposta final pela Coordenadoria; 

10) Implementação e acompanhamento. 

 

 Na primeira etapa procedeu-se a apresentação do documento CAPES (2019), elaborado pelo 

Grupo de Trabalho constituído para a finalidade, que trata da proposta de Autoavaliação dos 

Programas de Pós-Graduação, aos membros da Coordenadoria, bem como das orientações 

recebidas da Coordenação de área no Seminário de Meio Termo e da PRPG por meio da sua política 
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de pós-graduação. A Coordenadoria do PPGZ é composta pelos docentes vinculados ao programa e 

mais os representantes dos estudantes na proporção de 20% dos docentes, sendo que no ano de 

2020 são 4 estudantes membros da representação colegiada. 

 Na segunda etapa procedeu-se composição da Comissão de Autoavaliação (CAA) do PPGZ 

por meio de portaria instituída pela Direção da Escola de Veterinária e Zootecnia mediante indicação 

dos nomes pela Coordenação e aprovação pela Coordenadoria. A CAA foi composta pelos seguintes 

membros (Quadro 5): 

 

Quadro 5 – Composição da Comissão de Autoavaliação do PPGZ 

Nome Função Representação 

Heloísa Helena de Carvalho Mello Presidente Coordenação 

Marinaldo Divino Ribeiro Membro Coordenação 

José Henrique Stringhini Membro Docente 

Juliano José de Resende Fernandes Membro Docente 

Júlia Marixara Sousa da Silva Membro Discentes 

Fernando Rossi Camilo Membro Egresso 

Roberto Moraes Jardim Filho Membro Empregador 

Gérson Luis Barros Membro Técnico Administrativo 

Fonte: PPGZ. 

  

Na terceira etapa a CCA procedeu-se a apreciação dos documentos de referência e 

treinamentos para o planejamento estratégico, sendo eles: 

1) Documento de área da Zootecnia e Recursos Pesqueiros publicado pela CAPES em 2019; 

2) Orientações extraídas do Seminário de Meio Termo da área realizado em 2019; 

3) Capacitação de colaboradores e gestores do PPGZ em conformidade ao Programa de 

Formação de Gestores da Universidade Federal de Goiás para autoavaliação e elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Institucional de seus Programas de Pós-Graduação; 

4) A ficha de avaliação quadrienal aprovada pela Capes para a área de Zootecnia e Recursos 

Pesqueiros; 

5) O documento do Grupo de Trabalho publicado pela Capes em 2019, que trata dos 

princípios norteadores da Autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação; 

6) O Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de Goiás para o 

período de 2018 a 2022; 
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7) Documento resultante da autoavaliação e ações propostas para consolidação do 

programa entre 2016 e 2020. 

 

Na quarta etapa foram estabelecidos os princípios norteadores da autoavaliação, os 

objetivos e as metas do programa para curto, médio e longo prazo. Assim tem-se que: 

São princípios norteadores da autoavaliação: 

a) Ser contínua e permanente; 

b) 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); 

c) Adoção dos documentos de referência da área e das autoavaliações precedentes como 

diretrizes para o processo avaliativo circunstanciado; 

d) Adoção de métodos simples de compreensão e gestão; 

e) Ser adaptável às necessidades e características do programa ao longo da sua evolução; 

f) Criar cultura de avaliação, focada na constante melhoria e renovação de suas atividades; 

g) Fornecer informações consistentes para tomada de decisão institucional; 

h) 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; 

São objetivos da autoavaliação: 

a) Produzir informação consistente e confiável como subsídio de tomada de decisão e de 

prestação de contas; 

b) Questionar as atividades fins desenvolvidas pelo programa; 

c) Identificar os fatores de meio externo e interno que impactam no programa; 

d) Identificar os pontos fortes, fracos e ameaças do programa; 

e)  Fortalecer o compromisso coletivo, estimular a responsabilidade e as relações dos seus 

atores com o programa; 

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

g) Promover a consolidação e qualificação do programa; 

h) Estreitar os laços com a sociedade civil organizada com escopo em suas atribuições 

funcionais aplicadas à área de conhecimento da Zootecnia; 

i) Permitir o estabelecimento de ações para o desenvolvimento estratégico do programa; 
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j) 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; 

k) Adequar a ação do programa ao que prevê o PDI da Universidade; 

l) Fazer revisão dinâmica e constante da finalidade, valores, princípios, objetivos e metas do 

programa com vista a sua excelência. 

 

Na quinta etapa procedeu-se a elaboração e aplicação de questionários semiestruturados a 

docentes, discentes, egressos, organizações e empresas do setor produtivo para identificação de 

pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. 

Os temas abordados nos questionários foram elaborados levando-se em conta as temáticas: 

1) O programa; 

2) Recursos humanos: docentes, discentes e técnicos administrativos; 

4) A gestão do programa; 

5) A infraestrutura do programa; 

6) O uso e aplicação dos recursos; 

7) Produção intelectual; 

8) Contribuição ao progresso da ciência Zootecnia e do estado; 

9) A qualidade de formação dos egressos; 

10) Interação com a sociedade 

 

Na sexta etapa foram realizados encontros complementares com docentes, discentes, 

egressos e organizações e empresas do setor produtivo para consolidar as informações qualitativas 

e quantitativas obtidas pela pesquisa aplicada. Os encontros foram realizados conforme o 

calendário disposto no Quadro 6, onde foi apresentado o programa, os princípios e objetivos da 

autoavaliação e os documentos de referência utilizados para o diagnóstico proposto.  

 

Quadro 6 – Calendário de encontro de sensibilização para autoavaliação do programa  

Segmento Dia Horário Local 

Docentes 15/09/2020 13h às 14h Google Meet 

Discentes 16/09/2020 13h às 14h Google Meet 

Egressos 17/09/2020 13h às 14h Google Meet 

Organizações e empresas do setor 
produtivo 

21/09/2020 13h às 14h Google Meet 

Fonte: PPGZ. 
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 Na sétima etapa fez-se o diagnóstico do programa com base nos documentos referenciais, 

sensibilização e respostas obtidas pela aplicação dos questionários, princípios e objetivos propostos 

pela autoavaliação, donde se pode identificar os fatores de meio externo e interno que impactam o 

desenvolvimento do programa, seus pontos fortes, frágeis, ameaças e identificadas sugestões de 

ações a serem implementadas com o objetivo de atender a qualificação e busca pela excelência do 

programa. 

 

 Na oitava etapa a CAA elaborou-se a pré-proposta do PDE do PPGZ para quadriênio 2020 a 

2022, que é parte integrante do presente documento, e a encaminhou à Coordenadoria para 

apreciação. 

 

 A nona etapa consistiu no amplo debate, apreciação e deliberação sobre a pré-proposta do 

novo Plano de Desenvolvimento Estratégico do PPGZ para o período 2021 a 2024, que foi aprovada 

com contribuições e seguiu para a CAA para a devida implementação em parceria com a 

Coordenação. 

 

A décima etapa trata da implementação e acompanhamento, onde parte das ações previstas 

encontram-se em curso desde 2018, que somadas às novas a serem implementadas conforme as 

condições e a previsibilidade do cronograma serão devidamente acompanhadas e os resultados 

serão utilizados nas próximas autoavaliações. 

 

8.3. Observações originadas pela autoavaliação 2020 

As observações originadas pela autoavaliação 2020 foram sintetizadas quanto a pontos 

fortes, desafios, ameaças e oportunidades para então com base nas observações, objetivos e metas 

delineadas para o médio, curto e longo prazo estabelecer o conjunto de ações a serem adotadas 

com os seus respectivos indicadores de acompanhamento. 

 

8.3.1. Pontos fortes 

Os principais pontos fortes do programa são: 

1. Estrutura física ampla, exclusiva e adequada para o desenvolvimento das atividades de 

ensino e pesquisa inerentes ao programa; 

2. Cooperações solidificadas com instituições e pesquisadores nacionais e internacionais; 
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3. Capacidade de captação de recursos financeiros dos docentes para desenvolvimento dos 

respectivos projetos de pesquisa sob sua coordenação; 

4. A captação de apoio de recursos e bolsas via projetos de pesquisas institucionais e 

individuais da coordenação e docentes; 

5. Alta inserção dos estudantes de mestrado e doutorado no mercado de trabalho, 

considerando aprovação em concursos públicos em Universidades, Órgãos Governamentais 

Federais, Estaduais e Municipais, além de forte absorção pela Iniciativa Privada e o nível de 

satisfação deles com a formação adquirida; 

6. A avaliação com adequação da vinculação do corpo docente; 

7. Estímulo comprovado dos docentes para submissão de propostas com objetivo de 

captação de recursos; 

8. O nível de transparência das informações do programa; 

9. O novo regulamento e o conjunto de normatização de processos e procedimentos das 

ações do programa; 

10. A requalificação do objetivo e linhas de pesquisa do programa; 

11. A disponibilização da matriz de oferta de disciplinas; 

12. A institucionalização do calendário acadêmico do programa; 

13. A qualificação gradual da produção científica; 

14. O restabelecimento do equilíbrio entre de orientandos por docente; 

15. A melhoria da qualidade dos registros acadêmicos e de gestão do programa; 

16. O aperfeiçoamento do processo seletivo; 

17. A realização da autoavaliação com estabelecimento de plano de desenvolvimento 

estratégico e de acompanhamento dos egressos; 

18. A reorganização administrativa interna com criação de comissões e especificação das 

atribuições; 

19. A adequação do plano de uso e aplicação dos recursos PROAP com foco nas demandas 

coletivas; 

20. Enquadramento dos projetos, docentes e discentes às linhas de pesquisa de forma mais 

homogênea. 

 

8.3.2. Desafios 

 Os principais desafios do programa são: 

1. A lenta desconcentração da concentração da produção científica entre os docentes; 
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2. A lenta desconcentração ou diversificação dos periódicos de preferência de publicação; 

3. A desconcentração da produção científica em periódicos classificados nos extratos 

inferiores do Qualis ou com menor fator de impacto; 

4. O nível de apoio financeiro às publicações em periódicos classificados pela CAPES nos 

extratos superiores do Qualis ou com maior fator de impacto; 

5. O índice de publicações resultantes das dissertações e teses que tenham como autores o 

aluno de pós-graduação, os professores envolvidos diretamente na pesquisa, alunos de graduação 

e outros pesquisadores colaboradores; 

6. A qualidade dos projetos de pesquisa registrados do ponto de vista inovativo; 

7. O incentivo a participação do corpo docente em eventos nacionais e internacionais, 

sobretudo, que promovam sua atualização e interação com grupos de pesquisa de reconhecida 

competência; 

8. O incentivo a participação do corpo discente em eventos nacionais que promovam a 

divulgação de seus estudos, na forma de trabalhos inscritos e aceitos, com resultados parciais ou 

não, bem como sua atualização e interação com grupos de pesquisa de reconhecida competência; 

9. A qualificação da página do programa e inexistência de redes sociais; 

10. O nível de impacto social do programa com ênfase na inserção social, devolutiva à 

sociedade dos investimentos; 

11. A internacionalização das ações do programa; 

12 A ampliação da inserção de alunos do Programa de Iniciação à Pesquisa institucional na 

pós-graduação. 

 

8.3.3. Oportunidades 

 São oportunidades identificadas para o programa: 

1) Ambiente motivado para mudanças; 

2) Demandas de discentes e docentes por alternativas operacionais de formação; 

3) Nova Ficha de Avaliação dos PPGs em Zootecnia e Recursos Pesqueiros; 

4) A nova proposta para o Qualis (incrementa parcerias) referência; 

5) Crescente envolvimento docente e discente para realização de ações de impacto social; 

6) As novas tecnologias aplicadas à educação; 

7) Envolvimento de alunos do Programa de Iniciação à Pesquisa nos projetos desenvolvidos 

pelo PPGZ. 
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8.3.4. Ameaças 

 As principais ameaças observadas para o programa são: 

1. Discentes com formação básica deficitária; 

2. Seleção de discentes sem aptidão; 

3. Discentes com pouco comprometimento com o programa; 

4. Pouco comprometimento de parte dos docentes com o programa; 

5. Redução do número de bolsas; 

6. Redução de recursos para condução de projetos de pesquisa com ênfase para aqueles 

disponibilizados pelas agências de fomento. 

 

8.4. Plano de desenvolvimento estratégico do PPGZ 2021 a 2024 

 O novo Plano de Desenvolvimento Estratégico do PPGZ para o período de 2021 a 2024 revisa 

e reafirma boa parte das ações implementadas e em curso ou projetadas para serem 

implementadas a partir de 2021 e apresenta novas ações de curto médio e longo prazo em 

conformidade às orientações do Documento de Área Capes e das orientações recebidas da PRPG 

durante Wokshops desenvolvidos como parte do Programa de Apoio à Gestão. 

 No transcurso do processo de autoavaliação e elaboração do novo PDE identificou-se a 

inexistência da delimitação da finalidade, visão estratégica e valores do programa que foram 

qualificados, aprovados pela Coordenadoria e passam a fazer parte do documento. 

 Outro aspecto importante a ser ressaltado é que o PDE 2021 a 2024 foi organizado com base 

nos eixos de avaliação multidisciplinar propostos pela Capes, sendo eles: 

I - Impacto e relevância econômica e social 

II - Inovação e transferência do conhecimento 

III - O programa - projeto político pedagógico 

IV - Produção do conhecimento na pós-graduação  

V - Internacionalização  

VI - Autoavaliação e planejamento para desenvolvimento futuro 
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Plano de Desenvolvimento Estratégico do PPGZ 2021 a 2024 

 

1. Identificação 

 

1.1. Programa: Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da UFG 

 

1.2. Área Capes: 23 – Zootecnia e Recursos Pesqueiros 

 

1.3. Área de Concentração: Produção Animal 

 

1.4. Linhas de Pesquisa: 

LP-1: Nutrição e Produção Animal: Gerar conhecimento e tecnologias adaptadas sobre a 

nutrição e produção animal em todos os ramos e aspectos da criação animal de interesse 

econômico, sejam eles monogástricos ou ruminantes, com ênfase para as condições de produção 

no bioma cerrado. 

LP-2: Melhoramento e Reprodução Animal: Promover o aperfeiçoamento das raças e 

composições genéticas, conforme a espécie, para se obter produtos de mérito genético adaptados 

às condições tropicais e com alta eficiência produtiva, bem como gerar conhecimento e 

disponibilizar biotecnologias para tornar a eficiência reprodutiva uma estratégia aliada do progresso 

genético dos rebanhos em busca da produtividade animal. 

LP-3: Forragicultura e Pastagens: Compreender e disponibilizar conhecimento sobre a 

dinâmica dos modelos de produção, manejo, conservação e uso das forragens para atender os 

diferentes sistemas de criação animal, especialmente em condições de solo de cerrado. 

 

1.5. Objetivos: 

Objetivo geral:  consiste em promover a qualificação de recursos humanos de excelência 

para atuar na construção de saberes e práticas no campo da Zootecnia, produzindo, inovando, 

conservando e disseminando conhecimentos na área de produção animal. 

Objetivos específicos:  

1) Formar recursos humanos com competência qualificada para atuar no ensino, na 

pesquisa e na extensão voltados para os sistemas de criação e produção animal, 

com ênfase nas condições do bioma cerrado; 
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2) Gerar e transferir conhecimento, tecnologias e inovações adaptadas à criação e 

produção animal, com ênfase às condições do bioma cerrado. 

 

1.6. Finalidade 

Qualificar profissionais na área da Zootecnia, gerar e difundir conhecimento científico e 

tecnológico que proporcionem soluções e serviços para a sociedade. 

 

1.7. Visão estratégica 

Ser referência na formação de recursos humanos qualificados para a solução dos problemas 

atuais e futuros e na produção e difusão de conhecimento para o avanço da ciência e tecnologia 

brasileira no campo da Zootecnia, contribuindo para alcançar segurança alimentar, inovação da 

atividade produtiva, sustentabilidade do meio ambiente e desenvolvimento do negócio da criação 

animal em seus diferentes ramos e aspectos.  

 

1.8. Valores 

 São valores assumidos pelo PPGZ: 

Ética no trabalho para o bem comum, com justiça, harmonia e integridade e 

cooperação entre docentes, discentes e técnicos.   

Comprometimento no desenvolvimento de pesquisas sérias, responsáveis e que 

buscam o progresso técnico e científico da ciência, do desenvolvimento social e econômico da 

sociedade.  

Excelência na formação de profissionais altamente qualificados e geração de 

conhecimento de impacto para a sociedade.   

Responsabilidade socioambiental na busca de soluções para o desenvolvimento da 

sociedade e do meio-ambiente; 

Respeito ao bem-estar animal. 

 

1.9. Metas 

 São metas conforme o prazo as que seguem para o programa: 

Curto prazo: manter o conceito 4 para o quadriênio 2021 – 2024. 

  Médio prazo: elevar o conceito para 5 no quadriênio 2025 – 2028. 

  Longo prazo: elevar o conceito para 6 no quadriênio 2029 – 2032. 
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2. Ações para qualificação do PPGZ 

As ações propostas para qualificação do PPGZ estão dispostas no quadro abaixo, sendo que elas foram organizadas conforme os eixos temáticos. 

 

Quadro 7 – Propostas de ações para qualificação do PPGZ  2021 – 2024 conforme o eixo temático 

 

I - IMPACTO E RELEVÂNCIA ECONÔMICA E SOCIAL 

Objetivo 
Meta/Prazo 

Indicadores Ações 
Curto (1 ano) Médio (2 a 4 anos) Longo (5 anos) 

1) Incorporar a dimensão 
Impacto e Relevância 
Econômica e Social às 
ações do programa, 
incluindo as de 
planejamento 
estratégico e de 
autoavaliação 

1) Analisar os referenciais 
externos para o diálogo na 
definição das prioridades 
alvo do impacto pretendido 
(documentos, formuladores 
de políticas, agência de 
fomento, orientações da 
área e da Universidade) 
2) Discutir, coletivamente, 
com base nas prioridades, 
problemas, lacunas do 
conhecimento, os impactos 
potenciais e a relevância 
social e econômica 
pretendidos 
3) Definir as áreas potenciais 
de impacto e relevância 
social e econômica com a 
apresentação de indicadores 
4) Definir os parceiros 
estratégicos para 
desenvolvimento das ações 
que promovam o impacto e 
relevância do programa 

1) Sensibilizar coletivo de 
atores do programa para o 
cumprimento das ações 
planejadas 
2) Adequar as normas de 
produção e defesa de 
exame de qualificação e 
produto final 
3) Adequar a estrutura do 
site do programa para 
comportar as novas 
informações 

5) Todas as teses e 
dissertações do 
programa apresentarão 
nos resumos a 
expressão clara da 
relevância e do impacto 
esperado com o 
trabalho 
6) Disponibilizar o mapa 
de impacto e relevância 
social e econômico dos 
seus produtos ao longo 
de pelo menos 4 anos no 
site 

1) Publicização dos 
indicadores de 
impactos potenciais e 
relevância social e 
econômica 
estabelecidos pelo 
programa 
2) Publicização da 
listagem dos parceiros 
estratégicos para o 
desenvolvimento das 
ações programadas 
3) Declaração de 
indicadores de metas 
alcançadas no relatório 
do ano base nos anos 
subsequentes 
4) Publicação do Plano 
de avaliação do 
impacto de “saídas” 
expresso no 
planejamento 
estratégico no site do 
programa 

1) Identificar o coordenador desse 
eixo do Planejamento 
estratégico 
2) Realizar reuniões semestrais de 
acompanhamento da execução do 
planejamento estratégico do 
programa 
3) Apreciar o relatório anual, 
verificando as áreas potenciais de 
impacto, o curso das ações 
previstas e indicadores do alcance 
das metas 
4) Promover a sensibilização para 
parcerias com agentes 
estratégicos para o 
desenvolvimento das ações 
5) Disponibilizar no site do 
programa os resumos de teses e 
dissertações com a expressão da 
relevância e ao impacto esperado 
do trabalho 
6) Disponibilizar no site do 
programa os indicadores de 
impacto e relevância e seus 
resultados 
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5) Selecionar os produtos 
mais relevantes e planejar a 
avaliação do seu impacto 

2) Ampliar o impacto 
local, regional e nacional 
do programa 

1) Identificar e quantificar os 
projetos de pesquisa em 
curso que apresentam 
impacto conforme a 
abrangência 

1) Identificar junto aos 
agentes parceiros e as 
empresas e ou instituições 
componentes do segmento 
produtivo em diferentes 
esferas de alcance espacial 
a demanda de pesquisas 
aplicadas à solução de 
questões de relevância 
para a atividade produtiva 

1) Todos os projetos de 
pesquisa vinculados a 
dissertações e teses 
deverão ter aderência 
aos indicadores de 
impacto desejado 
estabelecidos pelo 
programa 

1) Incorporação na 
estrutura dos projetos 
de pesquisa a 
expressão dos 
impactos dos 
resultados esperados 
com o trabalho 

1) Realizar reuniões de 
sensibilização entre docentes e 
agentes parceiros 
2) Estabelecer novas normas de 
elaboração de projetos para 
contemplar a inclusão dos 
impactos esperados 

3) Estreitar a relação 
docente e do programa 
com o setor produtivo e 
empresarial para o 
desenvolvimento de 
tecnologias aplicadas 

1) Identificar os projetos 
cadastrados perante o 
programa que apresentam 
relação direta com o setor 
produtivo e empresarial para 
o desenvolvimento de 
tecnologias aplicadas 

1) Ampliar projetos de 
pesquisa integrados com 
empresas privadas 
 

1) Atingir 50% dos 
projetos desenvolvidos 
em parceria com 
empresas 

1) Estabelecimento de 
termos de parceria 
entre os agentes 
envolvidos 
2) Nominação dos 
agentes parceiros no 
site do programa 
3) Número de projetos 
de pesquisa integrados 
com empresas públicas 
e privadas 
4) Grupos de pesquisa 
com certificação 
institucional com a 
presença de agentes 
parceiros 

1) Promover reuniões de 
sensibilização entre docentes e 
agentes parceiros 
2) Disponibilizar orientações para 
parcerias público privadas 
3) Interagir com a agência de 
inovação da universidade para 
captação de parcerias 
4) Criar e divulgação de encarte de 
apresentação da capacidade 
instalada e competência 
qualidade dos pesquisadores do 
programa para o desenvolvimento 
de pesquisas 
5) Inserção de técnicos vinculados 
aos agentes parceiros nos grupos 
de pesquisas certificados 

4) Ampliar o impacto 
social do programa 

1) Ampliar as parcerias e 
interação com o setor 
produtivo e instituições de 
ensino e pesquisa 
2) Ampliar a devolutiva dos 
investimentos à sociedade e 
agentes parceiros por meio 
de resultados, inovações e 

1) Criar bases para 
formação de redes de 
pesquisa entre os agentes 
parceiros 
2) Ampliar as produções 
intelectuais colaborativas 
3) Ampliar a participação 
de membros externos 

1) Metade dos autores 
das dissertações e teses 
defendidas deverão 
desenvolver ações de 
entrega de resultados 
para os agentes 
parceiros e de 
transferência de 

1) Quantidade de 
cooperações e 
parcerias firmadas 
2) Quantidade de 
artigos publicados em 
coautoria com 
docentes estrangeiros 

1) Ampliar a participação docente 
e discente em atividades 
colaborativas de ensino e pesquisa 
interinstitucional 
2) Desenvolver ações de interação 
com órgãos, instituições e 
empresas e produtores para 
apresentação de resultados 
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competências 
disponibilizadas 
3) Promover a integração do 
programa com a 
comunidade externa da sua 
circunscrição 

oriundos de centos de 
excelência e grupos de 
pesquisa consolidados nos 
comitês de orientação, 
bancas de defesas 

conhecimento para a 
sociedade 

3) Quantidade de 
ações de interação com 
o setor público, 
privado e produtores 
para socialização de 
resultados 
4) Número de ações 
difusão do 
conhecimento 
realizadas 

experimentais e aproximação com 
vistas a novas parcerias e 
pesquisas como dias de campo, 
reuniões técnicas e mesas 
redondas 
3) Desenvolver ações de difusão 
do conhecimento e formação de 
cidadania com a participação de 
docentes e discentes em parceria 
com a comunidade externa no 
âmbito da inserção do programa 
como dia D da ciência, café com 
ciência nas escolas, praças e 
shoppings, associações e feiras 
públicas 

5) Qualificar os canais de 
comunicação 

1) Adequar a página do 
programa ao layout 
institucional vigente 
2) Manter as informações da 
página atualizada 
3) Capacitar colaboradores 
executivos para 
operacionalização do 
sistema de comunicação 
interna da universidade 
4) Publicizar informações 
legais e de gestão do 
programa 

1) Ampliar o nível de 
informações disponíveis na 
página 
2) Criar canal de facilitação 
de comunicação e contato 
entre as pessoas 
interessadas com o 
programa 
 

1) Ampliar a qualidade 
das informações 
prestadas pelo 
programa à comunidade 
interna e externa 
2) Ampliar o alcance da 
comunicação social e do 
nível transparência das 
ações do programa 
3) Divulgar as ações 
interação social entre os 
atores do programa e 
sociedade por meio de 
seus canais oficiais 
 

1) Página com layout 
institucional e 
informações 
atualizadas 
2) Redes sociais ativas 

1) Qualificar a página do programa 
na internet 
2) Promover a capacitação de 
colaboradores da Secretaria como 
administradores da página e 
produção de conteúdo jornalístico 
3) Criar redes sociais do programa 
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II - INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO 

Objetivo 
Meta/Prazo 

Indicadores Ações 
Curto (1 ano) Médio (2 a 4 anos) Longo (5 anos) 

1) Incorporar o 
planejamento para inovação 
e transferência de 
conhecimento às ações do 
Programa 

1) Selecionar referenciais 
preliminares de Inovação e 
Transferência de 
Conhecimento, em sintonia 
com a Área de Avaliação de 
Zootecnia e Recursos 
Pesqueiros, e discutir a 
ambiência para inovação 
2) Realizar discussão coletiva 
para delinear as inovações 
pretendidas, os processos de 
transferência de conhecimento 
que serão utilizados e a 
ambiência necessária para sua 
concretização 
3) Incentivar docentes e 
discentes a participar do 
Programa De Iniciação à 
Pesquisa Científica, Tecnológica 
e em Inovação da UFG (PIP-
UFG) com execução de Planos 
de Trabalho de Iniciação 
Tecnológica 

1) Elaborar e executar 
projetos científicos com 
vistas à Tecnologia e 
inovação 
2) Captar recursos junto à 
Órgãos de fomento e 
Iniciativa privada para 
financiamento de projetos 
de pesquisa com potencial 
inovador 
3) Orientar alunos de 
graduação Programa De 
Iniciação à Pesquisa 
Científica, Tecnológica e 
em Inovação da UFG (PIP-
UFG) com execução de 
Planos de Trabalho de 
Iniciação Tecnológica 

1) Ampliar a socialização 
do conhecimento, 
tecnologias e inovações 
geradas no interior do 
programa pela publicação 
de artigos em periódicos 
de referência para a área 
2) Aumentar o número de 
dissertações e teses 
defendidas, com temas 
relacionados à inovação e 
processos de transferência 
de conhecimento 

1) Registro do conceito 
preliminar de inovação e 
transferência de 
conhecimento no relatório 
anual em 2020 bem como a 
descrição suscinta do 
processo de discussão 
interna e discussão com a 
Área para essa formulação 
2) Presença do Eixo 
Inovação e Transferência 
de Conhecimento no 
Planejamento estratégico 
2021 -2024 
3) Mapa preliminar das 
inovações pretendidas, 
ambiência necessária para 
sua concretização e o 
processo utilizado para a 
transferência de 
conhecimento 
4) Publicação de artigos 
científicos inovadores em 
periódicos de referência 
para a área 

1) Identificar o 
coordenador desse 
eixo do Planejamento 
estratégico no PPGZ 
2) Realizar reuniões 
de acompanhamento 
da elaboração do 
Planejamento 
estratégico relativo a 
este eixo pelo PPGZ 
3) Enviar Planos de 
Trabalho de Iniciação 
Tecnológica para 
concorrer ao 
Programa de 
Iniciação à Pesquisa 
Científica, 
Tecnológica e em 
Inovação da UFG (PIP-
UFG) 
4) Orientar discentes 
de graduação na 
execução de Planos 
de Trabalho de 
Iniciação Tecnológica 
5) Executar projetos 
de pesquisa de 
mestrado e 
doutorado com tema 
de Inovação e 
transferência de 
conhecimento 
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III - O PROGRAMA – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Objetivo 
Meta/Prazo 

Indicadores Ações 
Curto (1 ano) Médio (2 a 4 anos) Longo (5 anos) 

1) Estimular a cultura de 
incorporação da dimensão 
“Programa/Projeto Político 
Pedagógico (PPP)” aos 
processos de planejamento 
estratégico e autoavaliação 
nos Programas de Pós-
Graduação 

1) Delinear o processo de 
discussão, estruturação e ou 
revisão do seu PPP no 
planejamento estratégico de 
2021; 
2) Participar de Workshop 
desenvolvido pela Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação (PRPG) para 
capacitação no tema 
3) Promover reuniões de 
sensibilização e reflexão da 
formação pedagógica em nível 
de pós-graduação para 
concepção do PPP 

1) Atualizar os referenciais 
teóricos para análise do 
PPP 

1) Promover a avaliação do 
PPP em seu aspecto de 
formação de recursos 
humanos 
2) Adequar, se necessário, 
o PPP do programa 

1) Processo de discussão do 
tema PPP do PPG previsto 
no planejamento 
estratégico de 2021 do PPG 
2) Registro das reuniões de 
sensibilização do coletivo 
do programa 
3) Registro dos principais 
referenciais teóricos 
utilizados na concepção do 
PPP 

1) Identificar o 
coordenador desse 
eixo do Planejamento 
estratégico entre os 
docentes do PPGZ 
2) Discutir o 
Planejamento 
estratégico da PRPG 
nesse eixo com o 
coletivo do programa 
e acolher sugestões 
3) Registrar no 
relatório Sucupira 
anual as ações 
desenvolvidas de ano 
a ano 

2) Revisar a estrutura 
curricular vigente no 
quadriênio 2017-2020 na 
perspectiva do novo 
quadriênio 

1) O PPGZ realizará revisão da 
estrutura curricular vigente de 
acordo com as concepções do 
PPP 
2) Todos os docentes do 
programa revisarão a estrutura 
dos planos de ensino das 
respectivas disciplinas 
ofertadas no quadriênio 2017 a 
2020 e seus elementos 
constitutivos, com vistas à sua 
atualização 
3) O programa adotará modelo 
padronizado para estrutura do 
plano de ensino a partir de 2021 

1) Estabilizar a quantidade 
de disciplinas, sua oferta e 
distribuição equilibrada 
entre as linhas de pesquisa, 
formação pedagógica e 
formação para a pesquisa 
2) Produzir a matriz de 
oferta de disciplinas com 
os respectivos planos de 
ensino 
3) Revisar a resolução 
interna do PPGZ para 
permitir o aproveitamento 
de créditos cursados em 
disciplinas na modalidade 
tópicos especiais 
 

1) Ampliar a oferta de 
disciplinas na modalidade 
tópicos especiais 
2) Ofertar disciplinas para 
formação docente 
3) Ofertar disciplinas para 
formação em escrita 
científica competitiva 
 

1) Aprovação da nova 
matriz de oferta de 
disciplinas pela 
Coordenadoria 
2) Aprovação dos planos de 
ensino pela Coordenadoria 
3) Cadastro da nova matriz 
de oferta de disciplinas no 
Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades 
Acadêmicas (Sigaa) da 
universidade 
4) Registro no Sigaa do 
conjunto de oferta de 
disciplinas 
complementares na 
modalidade tópicos 

1) Elaborar e 
publicizar a matriz de 
oferta disciplinas no 
site do programa, em 
conformidade com o 
template proposto 
pela PRPG 
2) Preparar e 
publicizar os planos 
de ensino das 
disciplinas conforme 
modelo padronizado 
pela PRPG na página 
do programa 
3) Registrar a nova 
matriz de oferta de 
disciplinas nos 
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especiais, formação 
docente e escrita científica  
5) Aprovação pela 
Coordenadoria da nova 
resolução interna que 
regulamenta o 
aproveitamento de 
créditos 
6) Disponibilização no site 
do programa da matriz com 
ementas de oferta das 
disciplinas 

relatórios anuais até 
o ano de 2022 
4) Registrar os planos 
de ensino das 
disciplinas 
atualizados nos 
relatórios até o ano 
de 2022 

3) Elaborar e implementar 
seu projeto político 
pedagógico 

1) Identificar os documentos de 
referenciais teóricos para 
construção do PPP 
2) Realizar ao menos um 
workshop no primeiro 
semestre de 2021, para discutir 
o respectivo PPP 
3) Discutir, coletivamente, seu 
PPP, ao longo de 2021, com o 
acompanhamento de um 
especialista de referência da 
área 

1) Revisar o PPP no 
decorrer de sua 
implementação e o 
reelaborará no início do 
terceiro ano do quadriênio 
(2023) 

1) Todas as atividades 
pedagógico didáticas 
desenvolvidas no 
programa estarão de 
acordo com o PPP 

1) Presença do Projeto 
Político Pedagógico no site 
do Programa em dezembro 
de 2021 
2) Figuração dos elementos 
do Projeto Político 
Pedagógico no relatório 
Sucupira 
3) Expressão de elementos 
e concepções do PPP na 
estrutura curricular e nos 
planos de ensino dos 
professores em 2022 

1) Elaborar e 
implementar o PPP 
2) Realizar duas 
reuniões anuais de 
elaboração e 
acompanhamento 
PPP 
3) Disponibilizar o 
PPO na página do 
programa 
4) Apresentar ao 
coletivo do programa 
o PPP para sua 
aplicação 
5) Apreciar o relatório 
anual 2021, 2022, 
2023, 2024, 2025, 
buscando verificar o 
alcance dos 
indicadores e das 
metas 
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IV - PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NA PÓS-GRADUAÇÃO 

Objetivo 
Meta/Prazo 

Indicadores Ações 
Curto (1 ano) Médio (2 a 4 anos) Longo (5 anos) 

1) Os projetos de pesquisa 
desenvolvidos pelo 
programa serão 
caracterizados pela robustez 
teórico metodológica, alto 
potencial de inovação, 
relevância e impacto social, 
desenvolvidos de forma 
integrada e colaborativa e 
com participação discente 

1) Discutir os marcos orientadores 
para a definição de projetos do 
programa e os parâmetros 
utilizados na Área para análise 
desse corpus 
2) Analisar e discutir os projetos 
de pesquisa desenvolvidos 
[registrados na Plataforma 
Sucupira] no quadriênio, na 
perspectiva dos marcos 
orientadores e parâmetros de 
avaliação, da qualificação, 
experiência docente e da 
formação discente para a 
pesquisa 
3) Discutir e definir estratégias 
para alcance das dimensões a 
serem atendidas na elaboração de 
projetos de pesquisa: vinculação 
às linhas de pesquisa do PPG, 
distribuição equilibrada entre as 
linhas de pesquisa, participação 
de pesquisadores nacionais e 
internacionais, inovação, 
relevância e impacto social; 
integrar docentes e discentes de 
pós graduação e graduação; 
evidenciar o caráter coletivo, 
colaborativo e integrador do 
projeto, com cooperação 
interinstitucional (Unidades 
acadêmicas da UFG ou instituições 
externas) 

1) Implementar 
estratégias para fortalecer 
a qualificação do corpo 
docente e a formação 
discente para a produção 
do conhecimento 
2) Fortalecer, de acordo 
com as orientações da 
Área, a elaboração de 
projetos de pesquisa 
integrados, com vistas a 
abordagens 
interdisciplinares, 
interinstitucionais e 
multidisciplinares dos 
temas investigados 

1) Todos os projetos do 
programa serão 
elaborados considerando 
os parâmetros em comum 
acordo com a Capes, a 
Área e a PRPG 

1) Processo de discussão 
dos marcos orientadores 
dos 
projetos de pesquisa 
expresso no planejamento 
estratégico 
2) Resultado do processo 
de análise e discussão dos 
projetos desenvolvidos no 
quadriênio anterior 
3) Expressão do eixo de 
produção de 
conhecimento nos 
relatórios anuais Sucupira 
4) Divulgação dos títulos 
dos projetos de pesquisa 
do Programa e respectivas 
equipes e instituições de 
origem no site do PPG, 
segundo as linhas de 
pesquisa e apresentação 
nos relatórios Sucupira 

1) Identificar o 
coordenador desse 
eixo do 
Planejamento 
estratégico perante o 
programa 
2) Realizar reuniões 
de 
acompanhamento 
das metas 
estabelecidas neste 
eixo 
3) Registrar nos 
relatórios anuais a 
expressão do eixo 
4) Disponibilizar na 
página do programa 
os projetos de 
pesquisa com 
respectivas equipes 
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2) A produção do 
conhecimento do programa 
será divulgada em 
veículos altamente 
qualificados, com impacto 
científico e social 

1) Discutir os marcos orientadores 
para a qualidade da divulgação do 
conhecimento produzido e os 
parâmetros utilizados na Área 
para analisar a 
veiculação/Divulgação/publicação 
da produção 
2) Realizar diagnóstico da 
veiculação da produção científica 
dos professores do programa, 
utilizando como parâmetros: 
produção individual, produção 
com a participação de discentes 
do programa, produção com a 
participação de docentes de 
outro(s) programas 
4) Analisar, a partir da elaboração 
de planilhas, gráficos e outros, a 
produção intelectual do programa 
no quadriênio, estratificando 
aquelas com participação de 
discentes do programa, e 
expressar esta análise no relatório 
do ano 
5) Discutir os parâmetros 
desejáveis, relativos ao contexto 
do programa, a serem utilizados 
no direcionamento da divulgação 
do conhecimento produzido e 
elaborar planejamento 
estratégico para seu alcance 

1) Alcançar anualmente e 
de forma proporcional, 
conceito B ou MB nos 
indicadores para o quesito 
“FORMAÇÂO” (conforme 
o caso) e realizar as ações 
necessárias para ajustes 
no planejamento 
estratégico 

1) Socialização do 
conhecimento gerado 
como produto do 
programa em revistas de 
alto impacto 

1) Processo de discussão 
dos marcos orientadores 
para a qualidade da 
divulgação do 
conhecimento produzido 
pelo programa expresso 
no planejamento 
estratégico do programa e 
nos relatórios anuais 
2) Análise da produção do 
conhecimento expresso 
nos relatórios anuais 
3) Processo de 
implementação e 
acompanhamento de 
resultados do 
planejamento para o eixo 
expresso nos relatórios 
anuais 
4) Resultado da avaliação 
quadrienal 2021 a 2024 
neste quesito, em 
comparação o resultado 
da avaliação 2017 2020 

1) Realizar reuniões 
de 
acompanhamento 
das metas 
estabelecidas para o 
objetivo 
2) Apreciar o 
relatório anual do 
ano corrente, 
buscando verificar os 
indicadores do 
alcance das metas e 
o relatório dos anos 
seguintes 
3) Discutir com o 
coletivo do programa 
o resultado da 
avaliação 2024 e 
redirecionar o 
planejamento futuro 
 

3) Preparar corpo docente 
altamente qualificado para a 
produção e divulgação do 
conhecimento 

1) Discutir e definir os marcos 
orientadores para a análise do 
perfil docente 
2) Analisar o perfil docente (área 
de formação graduação), área de 
titulação, tempo de titulação, 
instituição de obtenção da 

1) Desenvolver estratégias 
de acompanhamento da 
implementação do plano 
de ação para ampliar a 
qualificação docente e a 
consolidação da sua 
produção, e avaliação dos 

1) Na avaliação do 
próximo quadriênio 
(2021-2024) ter 
incremento/consolidação 
nos conceitos de avaliação 
em itens relativos aos 
docentes 

1) Processo de discussão 
sobre o perfil do corpo 
docente, bem como das 
estratégias para ampliar 
sua qualificação expresso 
no planejamento 
estratégico do programa 

1) Realizar reuniões 
de 
acompanhamento da 
implementação do 
Planejamento 
estratégico na 
dimensão 
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titulação, formação pós doutoral, 
experiência na captação de 
recursos para projetos de 
pesquisa, perfil de publicação, 
projeção nacional, internacional 
3) Elaborar plano de ação no 
contexto do planejamento 
estratégico, para ampliar a 
qualificação do corpo docente 
para a produção do conhecimento 
com maior robustez teórico 
metodológica, com alto potencial 
de inovação, relevância e impacto 
social, de forma integrada e 
colaborativa 
4) Revisar todos os critérios de 
credenciamento e 
recredenciamento do Programa, 
inclusive aqueles relacionados à 
produção e divulgação do 
conhecimento 
5) Concluir até maio de 2021 o 
processo de análise de 
credenciamento e 
recredenciamento de Professores 
que atuarão no PPG no próximo 
quadriênio (2021-2024) 

resultados das ações 
desenvolvidas 
 

2) Discussão de critérios de 
credenciamento e 
recredenciamento 
expressos no 
planejamento estratégico 
3) Critérios de 
credenciamento e 
recredenciamento 
expressos em normativa 
interna do programa, 
disponibilizada em seu site 
4) Lista atualizada de 
docentes e descrição do 
perfil (Lattes) no site do 
programa 
5) Estratégias de 
acompanhamento da 
implementação do plano 
de 
ação para ampliar a 
qualificação docente e a 
consolidação da sua 
produção, bem como de 
avaliação dos resultados 
das ações desenvolvidas  
6) Resultado da avaliação 
quadrienal 2024 em 
comparação o resultado 
da avaliação 2017-2020 

qualificação docente 
no programa 
2) Apreciar o 
relatório anual de 
2020 buscando 
verificar os 
indicadores do 
alcance das metas, e 
nos anos 
subsequentes 
3) Analisar o 
resultado da 
avaliação quadrienal 

4) O conhecimento 
produzido e divulgado pelo 
programa contará com a 
participação substancial e 
qualificada dos discentes 

1) Buscar os referenciais sobre as 
competências esperadas de 
estudantes de pós-graduação 
para a produção e divulgação do 
conhecimento 
2) Realizar autoavaliação do 
processo de formação de 
estudantes para a produção e 
divulgação do conhecimento 

1) Apresentar um 
processo sólido de 
formação discente para a 
produção e divulgação do 
conhecimento, com 
itinerário descrito no 
programa 

2) O programa 
apresentará 
incremento/consolidação 
nos conceitos de avaliação 
relativos aos discentes 
como resultado da 
avaliação do próximo 
quadriênio (2021 2024) 

1) Processo de busca de 
referenciais e a 
autoavaliação do 
programa sobre a 
formação de 
competências discente 
para a produção e 
divulgação do 
conhecimento expresso o 

1) Realizar reuniões 
de 
acompanhamento da 
elaboração do 
planejamento 
estratégico relativo a 
este eixo 
2) Apreciar o 
relatório anual 2020, 



46 

 

(disciplinas, seminários, plano de 
orientação ao pós-graduando e 
atividades dos grupos de estudos 
e pesquisas, dentre outros) 
3) Todos os discentes serão 
inseridos em ao menos um 
projeto de pesquisa 

planejamento estratégico 
2021 e nos relatórios 
anuais 
2) Plano de ação para 
aumentar a qualidade da 
formação discente para a 
produção e divulgação do 
conhecimento expresso no 
contexto do planejamento 
estratégico 
3) Divulgação no site do 
programa os grupos de 
estudos e pesquisa do 
programa com link de 
acesso para seus 
respectivos integrantes 
4) Proporção e 
qualificação da produção 
do programa com 
participação discente, 
expressa nos relatórios 
anuais, analisada com base 
nos parâmetros da Área 

buscando verificar os 
indicadores do 
alcance das metas e 
os relatórios 
subsequentes 
3) Analisar o 
resultado da 
avaliação quadrienal 
com o programa 
(2025) 
 

 

V - INTERNACIONALIZAÇÃO 

Objetivo 
Meta/Prazo 

Indicadores Ações 
Curto (1 ano) Médio (2 a 4 anos) Longo (5 anos) 

1) Apresentar evolução no 
processo de 
internacionalização 

1) Indicar a PRPG, se necessário, 
sugestões para revisão das 
normas para ingresso de 
estudantes estrangeiros no 
programa 
2) Discutir os marcos 
orientadores (UFG e CAPES 
documento geral e específico) 

1) Apresentar melhorias 
nos indicadores do 
processo de 
internacionalização 

1)Apresentar incremento 
e ou consolidação nos 
conceitos de avaliação 
relativos à 
internacionalização 

1) Descrição do processo 
de discussão dos marcos 
orientadores da 
internacionalização 
expresso no planejamento 
estratégico de 2021 do PPG 
2) Registro do resultado do 
processo de análise e 

1) Identificar o 
coordenador desse 
eixo do planejamento 
estratégico no 
programa 
2) Realizar reuniões 
de acompanhamento 
das metas 
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da internacionalização no 
programa 
3) Realizar diagnóstico da 
internacionalização no 
programa 
a partir dos indicadores listados 
no relatório do GT da CAPES, 
atendidas as especificidades 
indicadas no documento de 
Área de avaliação entre os 
quais: participação de 
pesquisadores do exterior em 
disciplinas, interação de 
docentes e estudantes com 
pesquisadores do exterior, 
projeto de pesquisa e 
publicação com participação de 
pesquisadores estrangeiros, 
participação de pesquisadores 
estrangeiros nas bancas de 
defesa de dissertações e teses, 
participação de estrangeiros 
em grupos de pesquisa onde 
estão os docentes da UFG; 
prontidão do corpo discente e 
docente para interação em 
língua estrangeira e com base 
neste diagnóstico elaborar o 
planejamento estratégico 
4) Implementar o planejamento 
estratégico e acompanhar os 
resultados das ações 
desenvolvidas, promovendo 
ajustes necessários 

discussão do diagnóstico 
da internacionalização 
desenvolvidos em 2017- 
2020 no relatório 2021 
3) Implementação e 
acompanhamento de 
resultados do 
Planejamento estratégico 
2021 
4) Análise de evolução dos 
indicadores 
proporcionalmente 
alcançados ano a ano, nos 
respectivos relatórios 
anuais 
5) Resultado da avaliação 
quadrienal 2024 em 
comparação o resultado da 
avaliação 2017 2020 

estabelecidas neste 
eixo pelo programa 
3) Verificar os 
indicadores do 
alcance das metas 

2) Participar em editais 
convênios que favoreçam a 
internacionalização 

1) Aderir aos editais e 
convênios internacionais 
divulgados em 2021 

1) Aumentar a adesão dos 
docentes do PPGZ aos 
editais e convênios 

1) Apresentar na avaliação 
quadrienal (2021-2024) 
incremento e ou 

1) Número docentes com 
adesão à editais / 
convênios de 
internacionalização 

1) Envio de propostas 
em editais e 
convênios 
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internacionais divulgados 
em 2022 e 2023 

consolidação na presença 
de estudantes do exterior 

2) Resultado da avaliação 
quadrienal 2021-2024 em 
relação ao número de 
estudantes internacionais 
que realizaram atividades 
no programa, em 
comparação o resultado da 
avaliação 2017-2020 

internacionais 
divulgados pela PRPG 
2) Verificação do 
alcance de 
indicadores nos 
relatórios anuais 
2021, 2022, 2023 e 
2024 

3) Apresentar maior 
eficiência na divulgação de 
informações que favoreçam 
a internacionalização 

1) Avaliar as estratégias, canais 
de comunicação e conteúdos, 
utilizados até 2020 para 
divulgar aos seus estudantes e 
professores as oportunidades 
de internacionalização e 
elaborar plano de ação para 
melhorar sua efetividade em 
2021 
2) Discutir estratégias, canais 
de comunicação e conteúdos, 
com 
potencial de aumentar a 
visibilidade do programa no 
exterior, e atrair o interesse de 
estudantes e professores 
internacionais) 
3) Elaborar plano de ação para 
implementação em 2021, 
incluindo a realização de 
eventos online, de curta 
duração, em língua estrangeira, 
se possível 
3) Elaborar lista no relatório 
anual, indicando os países 
envolvidos em atividades de 
colaboração acadêmica, as 
instituições e os pesquisadores 
em cada uma delas 

1) Apresentar estratégias, 
canais de comunicação e 
conteúdos eficientes para 
divulgar a estudantes e 
professores oportunidades 
de internacionalização e 
para atrair a atenção do 
público-alvo no exterior 

1) Apresentar na avaliação 
quadrienal (2021-2024) o 
incremento e ou 
consolidação nos 
conceitos de avaliação 
relativos à 
internacionalização 

1) Plano de ações do 
programa para melhorar a 
efetividade das estratégias, 
canais de comunicação e 
conteúdos de divulgação 
de oportunidades de 
internacionalização para 
estudantes e professores 
expresso no planejamento 
estratégico de 2021, 
descrito no relatório de 
2020, 
2) Plano de ação do 
programa para aumentar 
sua visibilidade no exterior 
e atrair o interesse de 
estudantes e professores 
internacionais expresso no 
planejamento estratégico 
de 2021, registrado no 
relatório 2020 
3) Processo de 
implementação e 
acompanhamento de 
resultados do 
planejamento estratégico 
2021 descrito no 
relatório anual 2021 e 
mapa de 

1) Inserir os mapas no 
site do programa até 
o final de 2021 
2) Divulgar no site o 
mapa, indicando os 
países envolvidos em 
atividades de 
colaboração 
acadêmica, as 
instituições e os 
pesquisadores em 
cada uma delas e os 
parceiros no Brasil 
3) Verificar o alcance 
de indicadores nos 
relatórios anuais 
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4) Implementar o planejamento 
estratégico e acompanhar os 
resultados das ações 
desenvolvidas, promovendo 
ajustes necessários. 

internacionalização no site 
do programa 
4) Resultado da avaliação 
quadrienal 2024 neste 
quesito, em comparação o 
resultado da avaliação 
2017-2020 

4) Apresentar incremento na 
participação de 
pesquisadores estrangeiros 
em disciplinas/atividades de 
formação/qualificação de 
recursos humanos na pós-
graduação 

1) Se apropriar de marcos 
orientadores e dos indicadores 
desejados pela área de 
Avaliação e com base neles 
realizar o diagnóstico 
situacional do programa em 
relação à participação de 
pesquisadores estrangeiros nas 
disciplinas/ atividades de 
formação/qualificação de 
recursos humanos na pós-
graduação 
2) Discutir estratégias para 
ampliar a participação de 
pesquisadores estrangeiros em 
disciplinas/ atividades de 
formação/ qualificação de 
recursos humanos no programa 
3) Apresentar incremento de 
participação de pesquisadores 
internacionais nas atividades de 
formação/qualificação/ 
disciplinas/ eventos / 
minicursos/ workshops) em 
comparação com os dados de 
2020 

3) Possuir 10% das 
disciplinas com 
participação de 
pesquisadores 
estrangeiros em aulas 

1) Apresentar 20% ou mais 
das disciplinas com 
participação de 
pesquisadores do exterior 

1) Estratégias para ampliar 
a participação de 
pesquisadores 
internacionais nas 
disciplinas do programa 
descritas no planejamento 
estratégico 2021, 
registrado no relatório 
anual em 2020 
2) Autoavaliação do 
programa quanto à 
participação de 
pesquisadores 
internacionais em 
disciplinas/atividades de 
formação (de acordo com 
as 
diretivas da área de 
Avaliação), expresso no 
relatório anual em 2021 
(março de 2022) 
3) A partir de 2022: 
Atender o percentual de 
disciplinas/ atividades de 
formação, de acordo com 
as diretivas da área de 
avaliação, com 
participação de 
pesquisadores estrangeiros 
em aulas 

1) Verificar os 
indicadores do 
alcance das metas 
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5) Ampliar a interação de 
docentes e estudantes com 
pesquisadores do exterior 

1) Discutir estratégias para 
ampliar a interação de 
docentes e estudantes com 
pesquisadores estrangeiros em 
atividades de ensino, pesquisa 
e/ou extensão 
2) Apresentar incremento na 
interação intencional de 
docentes e estudantes com 
pesquisadores do exterior, em 
comparação com 
os dados de 2020 

1)  10% dos docentes e 
discentes desenvolverão 
interações intencionais 
com pesquisadores do 
exterior por meio de 
contato pessoal 
e-mails, Research Gate, 
etc. 

1) 20% ou mais dos 
docentes e discentes 
desenvolverão interações 
intencionais com 
pesquisadores do exterior 

1) Estratégias do programa 
para ampliar a interação 
intencional de docentes e 
estudantes com 
pesquisadores do exterior 
descritas no planejamento 
estratégico 2021 
2) Autoavaliação do 
programa quanto à 
interação entre docentes e 
discentes com 
pesquisadores 
internacionais expresso no 
relatório anual em 2021 
(março de 2022) 
3) A partir de 2022: 
atendimento do percentual 
de docentes e discentes 
que desenvolvem 
interações intencionais 
com pesquisadores do 
exterior 

1) Verificar os 
indicadores do 
alcance das metas 
2) Realizar 
levantamentos 
anuais junto aos 
discentes e docentes 
do programa em 
relação as interações 
internacionais com 
pesquisadores do 
exterior 

6) Ampliar as parcerias com 
pesquisadores estrangeiros 
em projetos e publicação de 
artigos 

1) Discutir estratégias para 
incrementar as parcerias com 
pesquisadores estrangeiros em 
projetos e publicação de 
artigos, 
conforme as especificidades da 
área do conhecimento 
2) Apresentar incremento nas 
parcerias com pesquisadores 
estrangeiros em projetos e 
publicação de artigos, em 
comparação com 2020 

1)  > 10% de projetos / 
publicações com 
participação de 
pesquisadores 
estrangeiros 

1) 20% ou mais dos 
projetos e publicações 
terão participação de 
pesquisadores do exterior 

1) Estratégias do programa 
para ampliar a parceria de 
docentes com 
pesquisadores 
internacionais em projetos 
/ publicações do programa 
descritas no planejamento 
estratégico 2021, 
registrado no relatório 
anual em 2020 
2) Autoavaliação do 
programa quanto ao 
percentual de projetos / 
publicações com parcerias 
de pesquisadores 
internacionais de acordo 

1) Verificar os 
indicadores do 
alcance das metas 
2) Realizar 
levantamentos 
anuais junto aos 
discentes e docentes 
sobre as 
parcerias com 
pesquisadores 
estrangeiros em 
projetos e publicação 
de artigos 



51 

 

com os parâmetros da área 
de avaliação, expresso no 
relatório anual 
3) A partir de 2022: 
atendimento do       
Percentual de projetos 
/publicações do programa 
com participação de 
pesquisadores estrangeiros 
em comparação com os 
parâmetros da área de 
avaliação na CAPES 

7) Apresentar incremento na 
participação de 
pesquisadores estrangeiros 
nas bancas de dissertações e 
teses 

1) Discutir estratégias para 
incrementar a participação de 
pesquisadores internacionais 
nas bancas de avaliação de 
dissertações e teses 
2) Apresentar incremento na 
participação de pesquisadores 
internacionais nas bancas de 
defesa de dissertação ou tese, 
em comparação com 2020 

1)  > 10% de bancas com 
participação de 
pesquisadores 
internacionais 

1) 20% ou mais das bancas 
de dissertações ou teses 
terão participação de 
pesquisadores do exterior 

1) Estratégias do programa 
para ampliar o percentual 
de bancas com 
participação de 
pesquisadores 
internacionais descritas no 
planejamento estratégico 
2021 
2) Autoavaliação do 
programa quanto 
percentual de bancas com 
participação de 
pesquisadores 
internacionais expresso no 
relatório anual 
3) A partir de 2022: 
atendimento do Percentual 
de bancas com 
participação de 
pesquisadores 
internacionais 

1) Verificar os 
indicadores do 
alcance das metas 
2) Realizar reuniões 
de acompanhamento 
da implementação do 
planejamento 
estratégico 
3) Realizar 
levantamentos 
anuais sobre o 
percentual de bancas 
de avaliação de teses 
e dissertações com 
participação de 
pesquisadores 
internacionais 

8) Apresentar incremento na 
participação de docentes e 
pesquisadores 
internacionais em grupos de 

1) Discutir estratégias para 
ampliar a participação de 
docentes e pesquisadores 
internacionais em grupos de 

1)  > 10% dos GP com 
participação de 
pesquisadores 
internacionais 

1) 20% ou mais dos grupos 
de pesquisa liderados por 
docentes permanentes 
terão participação de 
pesquisadores do exterior 

1) Ações para ampliar a 
participação de docentes e 
pesquisadores 
internacionais em grupos 
de pesquisa descritas no 

1) Verificar os 
indicadores do 
alcance das metas 
2) Realizar 
levantamentos 
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pesquisa liderados por 
docentes permanentes 

pesquisa (GP) dos docentes do 
programa 
2) Apresentar incremento na 
participação de docentes e 
pesquisadores internacionais 
em grupos de pesquisa 
liderados por seus docentes 
permanentes, em comparação 
com 2020 

planejamento estratégico 
dos PPG em 2021, 
registrado no relatório 
anual  
2) Autoavaliação do 
programa quanto ao 
número de grupos de 
pesquisa liderados por seus 
docentes permanentes que 
contam com participação 
de pesquisadores 
internacionais, expressa no 
relatório anual 
3) A partir de 2022: 
atendimento do percentual 
de Grupos de pesquisa 
liderados por docentes 
permanentes do programa 
com participação de 
pesquisadores 
internacionais 

anuais sobre o 
percentual de GP com 
participação 
internacional 

9) Apresentar incremento na 
prontidão do corpo discente 
e docente para interação em 
língua estrangeira 

1) Discutir estratégias para 
ampliar o incremento da 
prontidão do corpo docente e 
discente para interação em 
línguas internacionais 
2) Apresentar incremento da 
prontidão do corpo docente e 
discente para interação em 
línguas internacionais, em 
comparação com 2020 

1)  > 10% de discentes com 
certificação de proficiência 
em língua estrangeira 

1) 20% ou mais dos 
discentes apresentarão 
certificação de proficiência 
em língua estrangeira 

1) Ações para ampliar o 
incremento da prontidão 
do corpo docente e 
discente para interação em 
línguas internacionais 
descritas no planejamento 
estratégico de 2021 
2) Autoavaliação da 
prontidão do corpo 
docente e discente para 
interação em línguas 
internacionais, expressa no 
relatório anual 
3) A partir de 2022: 
atendimento do percentual 
de discentes com 

1) Discussão da 
possibilidade de 
incluir em atividades 
complementares com 
direito a crédito: 
cursos de línguas 
estrangeiras, 
certificação de 
proficiência obtidos 
durante a formação 
no 
mestrado/doutorado 
2) Verificar os 
indicadores do 
alcance das metas 
3) Realizar 
levantamentos 
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certificação de proficiência 
em uma língua estrangeira 

anuais sobre a 
prontidão de 
docentes e discentes 
para interação em 
língua estrangeira 

10) Apresentar um plano de 
valorização do envolvimento 
de docentes nas atividades 
de internacionalização 

1) Discutir estratégias para 
ampliar o envolvimento de 
docentes na 
internacionalização, tendo 
como base o perfil de 
atividades esperadas nos 
marcos orientadores 
(documento geral da CAPES e 
Documento específico da Área 
de Avaliação 
2) Apresentar incremento no 
envolvimento de docentes na 
internacionalização, em 
comparação com 2020 

1) > 10% de docentes 
envolvidos com atividades 
de internacionalização 

1) 20% ou mais de 
docentes envolvidos com 
atividades de 
internacionalização 

1) Ações para ampliar o 
incremento o 
envolvimento de docentes 
na internacionalização 
descritas no planejamento 
estratégico de 2021 
2) Autoavaliação do 
engajamento dos docentes 
na internacionalização, 
expressa no relatório anual  
3) A partir de 2022: 
atendimento do percentual 
de docentes envolvidos 
com atividades de 
internacionalização 

1) Discussão da 
possibilidade de 
incluir 
atividades de 
internacionalização 
os critérios de 
credenciamento e 
recredenciamento de 
docentes, 
proporcional 
ao seu contexto 
2) Verificar os 
indicadores do 
alcance das metas 
3) Realizar 
levantamentos 
anuais sobre o 
percentual de 
docentes envolvidos 
com atividades de 
internacionalização 

11) Apresentar incremento 
na 
infraestrutura da ambiência 
para internacionalização 
(sistemas de informação, 
sites, 
sinalização da área física, 
estrutura de acolhimento) 

1) Discutir os pontos críticos e 
estratégias para ampliar a 
infraestrutura da ambiência 
para sua internacionalização 
(sistemas de informação, sites, 
sinalização da área física, 
estrutura de acolhimento) 
2) Apresentar incremento 
infraestrutura da ambiência 
para sua internacionalização, 
em comparação com 2020 

1) Site com versão em 
língua estrangeira, um link 
completo com informações 
gerais do programa, 
sistema de ingresso, 
infraestrutura de apoio; 
50% com sinalização da 
área física também em 
inglês, programa de 
acolhimento de estudantes 
do exterior bem 

1) Possuir infraestrutura 
internacional: língua 
internacional nos sistemas 
de informação, sites 
internacionais, completa 
sinalização em português e 
inglês, programa 
consolidado de recepção 
de estudantes 
internacionais 

1) Ações para ampliar a 
infraestrutura da 
ambiência (sistemas de 
informação, sites, 
sinalização da área física, 
estrutura de acolhimento) 
para internacionalização 
descritas no planejamento 
estratégico de 2021 
2) Autoavaliação da 
infraestrutura da 
ambiência do programa 

1) Compor e 
disponibilizar a 
versão em inglês da 
página do programa 
com as informações 
essenciais 
2) Verificar os 
indicadores do 
alcance das metas 
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estruturado e divulgado no 
site 

para internacionalização, 
expressa no relatório anual 
3) A partir de 2022: 
atendimento das 
exigências de informações 
no site das informações 
internacionais 
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