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Planejar está relacionado às definições de quais objetivos devem ser alcançados, quais
atividades devem ser executadas e quais recursos devem ser utilizados, a fim de que
todos os propósitos de uma instituição sejam realmente alcançados. Meyer (1998), diz que
planejar é escolher um curso de ação e decidir, com antecedência o que deve ser feito,
quando deve ser feito e em que sequência deve ser feito.

A existência do planejamento é importante porque facilita o processo de tomada de decisão,
orienta as atitudes e as atividades para os objetivos da instituição e reduz os riscos.
(MEYER, 1998)

Kotler e Muyph (1991), definem Planejamento Estratégico como processo de
desenvolvimento e manutenção de uma adaptação estratégica entre a organização e suas
mudanças de oportunidades de mercado.

Conceitos
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Cope (1981) argumenta que o Planejamento Estratégico é um processo que deve articular,
com clareza, o futuro da instituição e as ações a serem desenvolvidas para que este futuro
possa ser concretizado, investigando as relações possíveis entre as condições apresentadas
pela instituição, seus valores e as oportunidades existentes no ambiente externo onde ela
exerce suas funções. Nesse sentido é necessário que seus objetivos e as ações que serão
desenvolvidas sejam bem claras, a fim de obter êxito.

O Planejamento Estratégico preocupa-se com as grandes e fundamentais questões das
organizações, e para implantá-lo é necessária uma mudança na filosofia e na visão
administrativa. (COPE, 1981)

O Planejamento Estratégico deve ser visto como um processo orientador e criador de
condições necessárias para as alterações desejadas nos objetivos, na estrutura, no processo
e no comportamento organizacional.

Conceitos
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Estrutura

MISSÃO

PLANO DE 
AÇÃO

VISÃO

Planejamento
Estratégico

PONTOS FORTES E 
FACILIDADES

VALORES
PONTOS FRACOS E 

DIFICULDADES
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Let´s do it!

Onde estamos? Para onde queremos ir? Como chegaremos lá?
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Missão do PPGCTA

Formar profissionais mestres e doutores, gerar e 
difundir conhecimento científico e tecnológico, em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, para promover 
desenvolvimento social e sustentável. 



16/03/2020

7

Visão estratégica do PPGCTA

“Consolidar a Pós-graduação em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal 
de Goiás (UFG) e torná-lo referência em formação 
e informação no cenário acadêmico Nacional e 
Internacional até 2024” 



16/03/2020

8

Valores e Princípios do PPGCTA

Valores       Ética 
Comprometimento 
Respeito às diferenças e à diversidade
Inovação
Excelência 
Meio Ambiente 
Liberdade de expressão 

Princípios 
Excelência acadêmica; 
Compromisso com a educação pública; 
Gestão democrática; 
Transparência dos processos de gestão.
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Análise S.W.O.T

A análise S.W.O.T, criada por Kenneth Andrews e Roland 

Christensen é uma metodologia de avaliação da capacidade 

competitiva de uma organização que se baseia na análise de 

quatro vetores: forças (strengths), fraquezas (weaknesses), 

oportunidades (opportunities) e ameaças (threats).
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Análise S.W.O.T

Facilidades/ Forças Dificuldades/ Fraquezas

 Acesso aos professores, coordenação e secretaria 

executiva; 

 Corpo docente qualificado e influente; 

 Alunos comprometidos com as pesquisas; 

 Estrutura física adequada para práticas de estudo 

coletivo e individual; 

 Facilidades os discentes em cursar disciplinas em outros 

Programas (interdisciplinaridade)

 Oferta de cotas nos Processos Seletivos 

 Produção de pesquisa em ambiente regional

 Popularização dos conhecimentos com indústrias e 

pequenos produtores

 Utilização de resíduos agroindustriais nas pesquisas 

 Falta de verba para o pleno desenvolvimento das 

pesquisas dos discentes do PPGCTA 

 Poucos produtos de publicação e/ou ação 

frequentes e contínuos direcionados a comunidade 

e ao mercado;

 Restrição da produção das pesquisas em ambiente 

regional;

 Dificuldade em utilizar outros laboratórios na UFG 

como o CRTI, acesso a outros centros de pesquisa

 Baixa aplicação das pesquisas para utilização 

mercadológica ou como benefício para a 

população. 
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Análise S.W.O.T

Facilidades/ Forças Dificuldades/ Fraquezas

• Exigência de um bom nível da prova de inglês no 

Processo Seletivo 

• Seminário semestral de acompanhamento de 

discentes

• Baixa concorrência, 

• Falta de integração entre programas da EA, 

• Falta de interesse dos docentes pelo andamento do 

Programa, 

• Falta de apoio/conhecimento da direção sobre o 

programa e Falta de integração discentes-discentes, 

docentes-docentes, docentes-discentes



16/03/2020

12

Análise S.W.O.T

Oportunidades Ameaças 

 Restabelecimento das bolsas retidas

 Estabelecimento de parcerias com egressos 

do Programa;

 Intercâmbio com Instituições de Ensino 

Superior nacionais e internacionais;

 Localização do PPGCTA no cenário central da 

produção agroindustrial.

 Políticas de estímulo a parcerias com a 

iniciativa público-privado

 Falta de recursos públicos e privados para o

desenvolvimento de pesquisas e manutenção

dos equipamentos;

 Corte de bolsas ofertadas aos discentes;

 Concorrência de Programas com escopo

similar que possuem avaliação CAPES

superior;

 Redução do quadro de pessoal (política de 

pessoal do governo);

 Não obtenção do TOEFL  pelos discentes; 
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Objetivos Estratégicos 

Objetivo Estratégico Plano de Ações Responsável/ Data 

de realização 

Resultados Esperados 

Ampliar parcerias 

público-privadas 

- Ampliar projetos de 

pesquisa integrados com 

empresas

Docentes 

permanentes do 

PPGCTA 

Ampliar projetos de pesquisa 

integrados com empresas 

públicas e privadas

Internacionalização do 

Programa

- Formar redes de pesquisas 

e acordos formais para 

intercâmbios com 

universidades internacionais

Docentes e Discentes 

do PPGCTA

Ter 2 estudantes do PPGCTA 

por biênio enviados para 

intercâmbios científicos 
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Objetivos Estratégicos 

Objetivo Estratégico Plano de Ações Responsável/ Data de 

realização 

Resultados Esperados 

Alcanço da Nota 5 na 

avaliação Capes no próximo 

quadriênio 

- Trabalhar no Relatório Sucupira 

- Estimular a publicação em 

periódicos de qualis A 1 a A4 com a 

participação de discentes do PPGCTA

- Estimular a publicação com 

discentes 

- Coordenação do PPGCTA 

- Docentes e discentes do 

PPGCTA

Nota 5 na Avaliação 

Ampliar e otimizar a

infraestrutura disponível para

as atividades de ensino,

pesquisa e extensão nas

unidades da UFG envolvidas

com o PPGCTA.

-Captar fundos junto às agências de 

fomento 

-Aumentar a interação entre as áreas 

do conhecimento e com a iniciativa 

privada;

Aumentar parcerias com outros 

laboratórios da Instituição 

Docentes e discentes do 

PPGCTA

Ampliar projetos com financiamento 
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Objetivos Estratégicos 

Objetivo Estratégico Plano de Ações Responsável/ Data de 

realização 

Resultados Esperados 

Consolidar e ampliar as

atividades desenvolvidas

na graduação e na pós-

graduação;

-Aumentar a participação dos

discentes atuando nas diversas

disciplinas de estágio docência

da graduação; e também em

atividades de extensão

- Criar um grupo de estudos da

Pós-Graduação

Docentes e Discentes 

do PPGCTA

Espera-se a ampliação de

discentes em estágio docência

na graduação.

Consolidar e ampliar

o grupo de docentes

envolvidos nas

atividades do PPGCTA

-Credenciar novos docentes

para atuar no PPGCTA

Comissão de 

credenciamento do 

PPGCTA 

Credenciar três novos

docentes no quadriênio
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Encerramento 

A Coordenação do PPGCTA agradece à 
presença de todos nesta reunião de trabalho


