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Requisitos para titulação 
• Total de créditos - M: 24 créditos, D: 36 créditos

• Créditos em disciplinas obrigatórias: 17 créditos (M) e 
créditos 19 (D)

• Créditos em optativas: 7 créditos (M) e 17 (D)

• Créditos em atividades complementares: 02 créditos (M) e 
4 (D)

• Créditos referentes à tese ou dissertação : 16 créditos (M) e 
24 (D)



Área na CAPES: Ciência de 
Alimentos

Coordenador de área: Gláucia Maria Pastore 
(UNICAMP) 

E-mail de contato: glaupast@unicamp.br
Coordenador Adjunto: Maria Beatriz de Abreu 

Glória (UFMG) mbeatriz@ufmg.br
Coordenador de Programas Profissionais 

Adriano Gomes da Cruz (IFRJ)
25.alim@capes.gov.br



Contextualizando a área

• Número de PPG /Cursos na área do
conhecimento da CAPES: 61 PPG na área de
Ciência de Alimentos (CALIM), sendo 33 PPG
que oferecem cursos de mestrado e
doutorado, 19 que oferecem apenas mestrado
e 9 que oferecem o mestrado profissional



Contextualizando a área
Distribuição dos PPG da área no Brasil



• Distribuição dos PPG em nível nacional segundo os conceitos 
da CAPES



Critérios e parâmetros de avaliação 
praticados na última avaliação  

• Enumerar as categorias ex: 
1. Proposta do Programa (qualitativo), 
2. Corpo docente 
3. Corpo Discente, Teses e Dissertações 
4. Produção Intelectual
5. Inserção Social



Resultado da última avaliação do 
PPGCTA: Conceito 4 



Resultado da última avaliação do 
PPGCTA 

Conceito 4

CORPO DOCENTE MUITO
BOM

CORPO DISCENTE BOM

PRODUÇÃO  BOM

INSERÇÃO SOCIAL
MUITO BOM



PROPOSTA DO 
PROGRAMA



Proposta do Programa (qualitativo)
• Descrer os critérios (procurar na ficha de avaliação no documento de área)



Proposta do Programa (qualitativo)
• Descrer os critérios (procurar na ficha de avaliação no documento de área)



Proposta do Programa (qualitativo)
• Descrer os critérios (procurar na ficha de avaliação no documento de área)



Proposta do PPGCTA
• Área de concentração: Ciência de Alimentos
• Linhas de Pesquisa e respectivas ementas

• 1) CARACTERIZAÇÃO, APROVEITAMENTO E/OU 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS E/OU CO-PRODUTOS 
AGROINDUSTRIAIS.

2) PROPRIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, 
MOLECULARES, MICROBIOLÓGICAS, NUTRICIONAIS E 
FUNCIONAIS DE ALIMENTOS.

3) TECNOLOGIAS PARA O APROVEITAMENTO DOS 
RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS DISPONÍVEIS NA 
REGIÃO CENTRO-OESTE DO BRASIL.



Proposta do PPGCTA
• Linha de pesquisa 1- CARACTERIZAÇÃO, APROVEITAMENTO E/OU 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS E/OU CO-PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS.

• Disciplinas que sustentam esta linha  
• As disciplinas obrigatórias dão sustentação a todas as linhas de

pesquisa do programa e também têm como objetivo nivelar os
conhecimentos dos discentes que tem origem em diversos cursos
como Biologia, Química Industrial, Engenharia de Alimentos, Farmácia,
Nutrição, Engenharia Química, Agronomia entre outros.

• Já as disciplinas específicas como por exemplo Biologia Molecular e
Métodos Avançados de Elucidação estrutural por RMN sustentam a
linha de pesquisa propriedades físicas, químicas, moleculares,
microbiológicas, nutricionais e funcionais de alimentos; as disciplinas
Bioprocessos e suas aplicações na Ciência e Tecnologia de Alimentos e
Pós-Colheita de Frutas e Hortaliças sustentam as linhas de pesquisa
caracterização, aproveitamento e/ou tratamento de resíduos e/ou co-
produtos agroindústrias e tecnologias para o aproveitamento dos
recursos naturais e agropecuários disponíveis na região Centro-Oeste
do Brasil.



Proposta do PPGCTA

• Linha de pesquisa 2- [nome]
• Disciplinas que sustentam esta linha  
• Especificar/detalhar todas as disciplinas 

obrigatórias/específicas em relação a cada 
linha de pesquisa ou o slide anterior é 
suficiente? 



Proposta do PPGCTA
• Disciplinas de formação para a pesquisa OBRIGATÓRIAS 

Disciplinas Ementa Oferta
Análise de Alimentos (M/D). Amostragem. Preparação de amostras. Metodologias e princípios das

análises físicas e químicas dos alimentos. Determinação de umidade,
lípideos, carboidratos, proteínas, fibras, aminoácidos, minerais, vitaminas,
aditivos e contaminantes. CH/C=64/4.

Oferta anual

Métodos de Conservação de
Alimentos (M/D)..

Princípios da conservação de alimentos. Métodos de conservação de
alimentos pelo: calor, frio, desidratação, fermentação, aditivos, atmosfera
modificada, irradiação. Princípios e aplicações de métodos modernos de
conservação de alimentos. CH/C=48/3.

Oferta anual

Propriedades Físicas e
Químicas de Alimentos (M/D).

Propriedades termodinâmicas de alimentos. Atividade de água. Cinética
de reações em sistemas alimentares. Modelagem cinética das reações
importantes. Propriedades físicas e químicas no processamento.
Mobilidade molecular e estabilidade dos alimentos. CH/C=48/3

Oferta anual

Química e Bioquímica de
Alimentos. (M/D).

Estudo da água e sua influência na perecibilidade dos alimentos e
interação com outros constituintes alimentares. Carboidratos.
Propriedades químicas de glicídios e reação de Maillard. Propriedades de
lipídios e reações de oxidação. Composição e propriedades químicas das
principais proteínas alimentares. Estabilizantes, emulsificantes e outros
aditivos usados na indústria de alimentos. CH/C=48/3.

Oferta anual



Proposta do PPGCTA
• Disciplinas de formação para a pesquisa OPTATIVAS

Disciplinas Ementa Oferta
Biologia Molecular. Aspectos teóricos da estrutura e biossíntese de nucleotídeos, do

metabolismo de DNA, do metabolismo de RNA, do processamento de
RNA, do metabolismo de proteínas e da regulação da expressão de genes.
CH/C=48/3.

Oferta anual

Métodos Avançados de
Elucidação estrutural por RMN
(M/D).

Métodos espectrométricos aplicados à elucidação estrutural de
compostos orgânicos. Espectrometria na região do infravermelho.
Espectrometria de massas e ressonância magnética nuclear de 1H e 13C
unidimensional. Noções de ressonância magnética nuclear bidimensional.
CH/C=64/4.

Oferta anual

Tópicos II: Tópicos Especiais em
Ciência e Tecnologia de
Alimentos: Pós-Colheita de
Frutas e Hortaliças (M/D).

Tópicos não abordados nas demais disciplinas, mas que constituem temas
atuais e relevantes para a pesquisa em alimentos e para a saúde humana.
A ementa, o programa e a bibliografia serão formulados pelo professor
responsável por cada turma, os quais deverão ser deferidos pela
coordenadoria do programa. CH/C=48/3.

Oferta anual

Tópicos II: Bioprocessos e suas
aplicações na Ciência e
Tecnologia de Alimentos
(M/D).

Cinética de processos fermentativos. Fermentação submersa e suas
aplicações. Fermentação em estado sólido e suas aplicações. Principais
tipos de biorreatores. Esterilização de ar, equipamentos e meios de
fermentação. Processos de recuperação e purificação de bioprodutos.
CH/C = 48/3.

Oferta anual



Proposta do PPGCTA
• Disciplinas de formação didático-pedagógica 

Obrigatórias
Disciplinas Ementa Oferta

Seminários I (M/D) Apresentação de seminários pelos alunos sobre temas
relacionados às suas dissertações e teses e apresentação de
seminários sobre temas livres. CH/C=32/2.

Oferta anual

Metodologia da
Investigação
Científica

Princípios da ciência moderna e do método científico. Processo de
investigação científica. Projeto e relatório de pesquisa. Fontes,
citações e referências bibliográficas. Redação científica.
Publicações científicas. CH/C=32/2.

Oferta anual

Seminários II (M/D) Apresentação de seminários pelos alunos sobre temas
relacionados às suas teses e apresentação de seminários sobre
temas atuais da área. CH/C=32/2.

Oferta anual



Estrutura do PPGCTA
• Em relação à disciplinas – alinhar a compreensão
• Alunos regulares – da UFG 
• Alunos regulares do PPG ? Alunos regulares do PPGCTA são alunos que passaram 

pelo Processo Seletivo regularmente além de alunos de outros Programas da UFG. 
• Alunos especiais: Alunos que não possuem matrícula na UFG.  O PPGCTA oferta via 

edital semestral vagas para alunos especiais nas disciplinas conforme consulta aos 
docentes do PPGCTA. 

• Bem-vindas disciplinas que acolham alunos regulares da UFG, preservada a 
prioridade para alunos do PPG

• Como fazer para atrair alunos de outros PPG? Divulgação através dos docentes, 
discentes e meios sociais e na página do Programa através do Processo Seletivo –
Edital Alunos especiais disponível na página do PPGCTA: https://ppgcta.agro.ufg.br/

• Os discentes do PPGCTA além desse leque de disciplinas citadas acima possuem 
através do regimento da pós-graduação da UFG a possibilidade de cursar disciplinas 
em outros Programas e Programas fora da UFG, atendendo a flexibilidade e a 
demanda de formação dos discentes. Esta flexibilidade na formação dos discentes é 
regulamentada pela Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC N°01/2017 disponível em: 
https://prpg.ufg.br/up/85/o/Resolucao_CEPEC_CONSUNI_2017_0001.pdf



Proposta do PPGCTA
• Linha de pesquisa 1- CARACTERIZAÇÃO, APROVEITAMENTO E/OU 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS E/OU CO-PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS.
Projetos vinculados à esta linha: 

1. Aproveitamento Alimentar de Co-produtos do Processamento de Organismos 
Aquáticos

2. Aproveitamento Alimentar de Subprodutos e Resíduos Sólidos Oriundos das 
Agroindústrias de Arroz, Feijão, Soja e Mandioca.

3. Aproveitamento dos Resíduos Amiláceos das Indústrias de Batata, Milho e 
Trigo: Aplicabilidade na Alimentação Humana

4. Avaliação de Tecnologias Acopladas no Tratamento de Efluentes Industriais
5. Processos Biotecnológicos para a Indústria de Alimentos e Bebidas utilizando 

resíduos e subprodutos
6. QUALIDADE DE RESÍDUOS DA INDUSTRIALIZAÇÃO DE FRUTAS, RAÍZES E 

TUBÉRCULOS E APLICAÇÃO EM PRODUTOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO 
HUMANA



Proposta do PPGCTA
• Linha de pesquisa 2- PROPRIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, 

MOLECULARES, MICROBIOLÓGICAS, NUTRICIONAIS E FUNCIONAIS DE 
ALIMENTOS.

Projetos vinculados à esta linha:
1. Avaliação da qualidade de produtos de origem animal
2. Determinação da Cinética de Envelhecimento de Cachaça
3. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA A PRODUÇÃO DE FARINHAS, A PARTIR 

DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS
4. MARCADORES MOLECULARES COM FOCO EM QUALIDADE DE GRÃOS EM 

ARROZ E FEIJÃO
5. PROCESSOS DE ENCAPSULAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DE 

COMPONENTES ALIMENTÍCIOS NUTRACÊUTICOS E ELABORAÇÃO DE 
ALIMENTOS FUNCIONAIS

6. PROCESSOS DE ENCAPSULAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DE 
COMPONENTES ALIMENTÍCIOS NUTRACÊUTICOS E ELABORAÇÃO DE 
ALIMENTOS FUNCIONAIS



Proposta do PPGCTA
• Linha de pesquisa 3- TECNOLOGIAS PARA O APROVEITAMENTO DOS 

RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS DISPONÍVEIS NA REGIÃO 
CENTRO-OESTE DO BRASIL.

Projetos vinculados à esta linha:
1. APROVEITAMENTO TECNOLÓGICO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
2. CARACTERIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS À BASE 

DE FRUTOS DO CERRADO GOIANO
3. COOPERAÇÃO DE ESTUDOS EM PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
E UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOES

4. DESENVOLVIMENTOS DE PROCESSOS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS 
VISANDO A AGREGAÇÃO DE VALOR COM SEGURANÇA ALIMENTAR

5. Qualidade de Produtos Desenvolvidos por Extrusão



Estrutura do PPGCTA
• Em relação à projetos cadastrados atualmente verificar  
• Todos os docentes e alunos estão inseridos em pelo 

menos um projeto? O projeto tem sido atualizado? 
Todos os alunos até 2018 estão inseridos em pelo 
menos 1 projeto de pesquisa

• Há mais de um docente em cada projeto, 
caracterizando uma ação coletiva (grupal) de produção 
do conhecimento? Sim, todos possuem mais de um 
docente. 

• Na área especifica de avaliação - o que se entende por 
projeto a ser registrado na plataforma Sucupira? Na 
área considera-se projetos guarda-chuva onde os 
projetos com similaridades são agrupados. 



Proposta do PPGCTA
• Outras atividades são exigidas? Sim, além dos créditos em disciplinas 

obrigatórias e optativos e do trabalho final, são exigidos de acordo com as 
Normas complementares do curso, para todos os discentes, estágio 
docência N. 003 de 05 de julho de 2018)  e atividades complementares(N. 
002 de 27 de setembro de 2017) disponível na página do Programa 
(https://ppgcta.agro.ufg.br/p/797-normas) 

• Atividades complementares? Sim, está previsto no regulamento do curso 
Créditos em atividades complementares: 02 créditos (Mestrado) e 4 
(Doutorado). 

• A estrutura do PPG e as atividades nele previstas contribuem para o 
alcance do perfil do egresso? Sim 

• O egresso do PPGCTA estará apto a atuar com competência, ética, lisura e 
senso crítico, no ensino, pesquisa e nas diferentes áreas de trabalho na 
área de ciência e tecnologia de alimentos. Estará apto também a redigir 
documentos científicos, conduzir experimentos, atuar em instituições de 
pesquisas e ingressar em programas de doutorado e pós-doutorado de 
outras instituições de ensino.



Resultado da última avaliação em 
relação à proposta do PPGCTA

• Apresentar o quadro de itens analisados, o conceito e os comentários do 
relatório 

Apreciação:
Faltou a vinculação 
clara entre as linhas e 
as disciplinas durante 
todo o quadriênio. 

Exigência de um 
grande número de 
disciplinas 
obrigatórias para o 
mestrado dando 
pouca flexibilidade ao 
desenvolvimento das 
especificidades de 
cada linha. 



Quesito - Proposta do PPG
• Auto avaliação item a item  
• Na última avaliação da Capes, quadriênio 2013 a 2016, foram levantados 

pela comissão de avaliação alguns pontos que o PPGCTA teve ações em 
2017.

• 1. Proposta do Programa
• a) Na avaliação do item 1.1.Coerência, consistência, abrangência... A 

comissão relatou que:  
• a1)faltou a vinculação clara entre as linhas de pesquisa e as disciplinas 

ofertadas durante o quadriênio; 
• a2)as referência eram antigas e existiam disciplinas só com artigos; 
• a3) No ano de 2013 no item histórico e contextualização as linhas de 

pesquisa são diferentes das destacadas no item linhas de pesquisa.
• Nesse ano de 2017 essa vinculação com as linhas de pesquisa está 

relatada em estrutura curricular, todos os docentes atualizaram as 
referências bibliográficas e ementas das disciplinas e as linhas de pesquisa 
relatadas pelo avaliador não contavam nesse item desde 2014.



Quesito - Proposta do PPG
• Auto avaliação item a item  
• Na última avaliação da Capes, quadriênio 2013 a 2016, foram levantados pela comissão de 

avaliação alguns pontos que o PPGCTA teve ações em 2017, que foram relatadas no item 
outras informações.  Outras informações estão na parte textual da Proposta. 

• 1. Proposta do Programa
• b) Na avaliação do item 1.2. A proposta do programa é coerente com as demandas regionais 

a comissão questionou: 
• b1) não eram relatados os meios para alcançar as metas de curto, médio e longo prazo; 
• b2) a forma como o programa estimula intercâmbios nacionais e internacionais e que o 

PPGCTA deveria utilizar outras formas inovadoras.
• No ano de 2017 o item planejamento futuro foi dividido em objetivos e metas a curto, médio 

e longo prazo e todas as metas foram quantificadas. A forma de estimular os discentes do 
PPGCTA está descrita em experiências inovadoras de formação.



Quesito - Proposta do PPG
• Auto avaliação item a item  
• Na última avaliação da Capes, quadriênio 2013 a 2016, foram levantados pela comissão de 

avaliação alguns pontos que o PPGCTA teve ações em 2017, que foram relatadas no item 
outras informações.  Outras informações estão na parte textual da Proposta: 

• Disciplinas que sustentam esta linha  
• As disciplinas obrigatórias dão sustentação a todas as linhas de pesquisa do programa e

também têm como objetivo nivelar os conhecimentos dos discentes que tem origem em
diversos cursos como Biologia, Química Industrial, Engenharia de Alimentos, Farmácia,
Nutrição, Engenharia Química, Agronomia entre outros.

• Já as disciplinas específicas como por exemplo Biologia Molecular e Métodos Avançados de
Elucidação estrutural por RMN sustentam a linha de pesquisa propriedades físicas, químicas,
moleculares, microbiológicas, nutricionais e funcionais de alimentos; as disciplinas
Bioprocessos e suas aplicações na Ciência e Tecnologia de Alimentos e Pós-Colheita de Frutas
e Hortaliças sustentam as linhas de pesquisa caracterização, aproveitamento e/ou
tratamento de resíduos e/ou co-produtos agroindústrias e tecnologias para o aproveitamento
dos recursos naturais e agropecuários disponíveis na região Centro-Oeste do Brasil.



Abordagem do quesito na nova ficha
1 – Programa 30% Item / sub-item

1.1. Articulação, aderência e 
atualização das áreas de 

concentração, linhas de pesquisa, 
projetos em andamento e 

estrutura curricular, bem como a 
infraestrutura disponível, em 

relação aos objetivos, missão e 
modalidade do programa

(>=25
%) 35%

50%

Avaliar a aderência das Área 
de concentração / Linha de 
Pesquisa / Estrutura 
curricular / Projetos 
institucionais

25%

Atualização da Linha de 
Pesquisa / Estrutura 
curricular / Projetos 
institucionais

25%
Avaliar a infraestrutura 
física laboratorial e plantas 
pilotos

0%

1.2 Perfil do corpo docente, e sua 
compatibilidade e adequação a 

Proposta do Programa

(>=25
%) 35%

60%

Relação do DP com 
Formação de doutorado 
compatível com o Programa 
/ DP

40%
Relação do DC / CD (>30% 
== F;  >20 % = R ; <=20 %= 
MB)

0%



Abordagem do quesito na nova ficha
1.3. Planejamento estratégico 
do programa, considerando 
também articulações com o 
planejamento estratégico da 

instituição, com vistas a 
gestão do seu 

desenvolvimento futuro, 
adequação e melhorias da 

infraestrutura e melhor 
formação de seus alunos, 

vinculada a produção 
intelectual – bibliográfica, 

técnica e/ou artística.

(>=1
0%) 15%

25%

Programas de apoio 
efetivo par capacitação 
e participação em 
eventos do docente

1,13%

25%

Disponibilização de 
infraestrutura 
compatível 
administrativa da 
Instituição para PPG

1,13%

25% Programas de apoio a 
pesquisa da Instituição 1,13%

25%
Ações do Programa, 
visando sanar suas 
deficiências

1,13%

0% 0,00%
1.4. Os processos, 

procedimentos e resultados 
da auto-avaliação do 

programa, com foco na 
formação discente e 
produçãontelectual.

(>=1
0%) 15%

100%

Ações Implantadas para 
atender as não 
conformidades após 
auto-avaliação do 
Programa

4,50%

0% 0,00%

Sub-Total (1) = 30,00%



Proposta do PPGCTA

• Mudanças na proposta devem ser 
• Planejadas, justificadas
• Compartilhadas com o representante da área
• Discutidas coletivamente em busca de 

consenso no PPG
• Processuais 
• Bem documentadas, registradas nos relatórios 

anuais do PPG



Proposta do PPGCTA
De forma resumida, a coordenadoria do PPGCTA visualiza de forma bastante clara em seu
planejamento futuro que a principal meta do programa é consolidar o doutorado no
quadriênio de seu início (2017-2020), com especial atenção a formação de pessoal
qualificado. Nesse contexto, após o período de consolidação tem-se como meta formar
anualmente 12 mestres e 12 doutores. Com esse número de egressos anual também se
tem como meta produzir 36 artigos de extratos A1 e A2 por ano. Acredita-se que dessa
forma o PPGCTA pode evoluir em sua avaliação quadrienal. Para atingir as metas de
consolidação do programa, também está previsto, entre outras ações, que todos os
docentes devem possuir projetos com previsão de verba durante as orientações. As
perspectivas de evolução e tendências do Programa de Pós-Graduação em Ciência e
Tecnologia de Alimentos estão divididas em objetivos e metas a serem melhoradas e
alcançadas a curto, médio e longo prazo, sendo elas:

1) A curto prazo
- Objetivo1: Ampliar e otimizar a infraestrutura disponível para as atividades de ensino, pesquisa e
extensão nas unidades da UFG envolvidas com o PPGCTA.
- Andamento: Em 2017, quatro laboratórios e quatro salas anexas (uma sala de aula e três gabinetes
para docentes) foram reformados para serem usados para as pesquisas do PPGCTA. Nesse período 05
docentes aprovaram recursos para aquisição de equipamentos, ou seja, essa meta está sendo
cumprida.
- Meta: Espera-se nos próximos dois anos (2019/2020) que os docentes do PPGCTA consigam aprovar
recursos em, no mínimo, um edital por professor para a compra de novos equipamentos, junto aos
editais Pró-Equipamentos, CT-Infra, Universal (CNPq e FAPEG) e outras, para poder ser realizada a
equipagem destes laboratórios;



Proposta do PPGCTA
- Objetivo 2: Consolidar e ampliar as atividades desenvolvidas na graduação e na pós-
graduação;
- Meta para 2017-2018: previsão de no mínimo 15 discentes atuando nas diversas

disciplinas de estágio docência da graduação;
- Andamento: Essa meta está sendo cumprida, em 2017 dez (10) discentes
participaram de atividades de estágio docência e em 2018 nove (9) discentes,
consolidando assim a participação dos discentes do programa na graduação.
- Meta para 2019/2020: Espera-se a ampliação desse número para 22 discentes em

estágio docência na graduação.

- Objetivo 3: Consolidar e ampliar o grupo de docentes envolvidos nas atividades do
programa;;
- Andamento: existe uma solicitação em andamento para 2018.
- Meta: credenciar três novos docentes no quadriênio



Proposta do PPGCTA
- Objetivo 4: Ampliar o número de docentes com pós-doutorado; 
- Andamento: um docente do programa está em estágio pós- doutoral na 
universidade de Toronto – Canadá.
Meta: Incentivar a saída de pelo menos dois docentes até o final do 
quadriênio;

- Objetivo 5: Formar convênios e parcerias com empresas públicas e privadas 
visando a transferência de tecnologias e a otimização dos recursos regionais 
disponíveis; 
- Andamento: No ano de 2018 dois (4) professores firmaram convênio com 
empresas privadas e com a participação de discentes do programa 
Meta: formalizar um convênio por docente ao ano.
-



Proposta do PPGCTA
- Objetivo 6: Estabelecer intercâmbios com instituições de ensino superior e de pesquisa 
nacionais e internacionais com a mobilidade de discentes e docentes;
- Andamento: No ano de 2018 dois discentes fizeram intercâmbio Nacional na Universidade 
de Lavras com desenvolvimento de parte de seus trabalhos, um discente desenvolveu parte 
de seu trabalho na Universidade de Alberta - Canadá. Um docente se encontra em estágio 
pós-doutoral no Canadá e um docente participou de atividades na South University of
Technology - China, portanto essa meta também foi cumprida no biênio. 
Meta: Previsão de dois docentes e três discentes para realização de intercâmbio nas diversas 
Universidades parceiras descritas em internacionalização; 
Objetivo 7: Produzir artigos científicos de maior impacto e, com isso, consolidar o programa 
como referência em produção científica de qualidade e impacto significativo sobre a 
produção de conhecimento. 
Meta: Espera-se uma totalidade de pelo menos um artigo com participação efetiva dos 
egressos de mestrado e dois de egressos de doutorado. 
- Andamento: Embora a produção de qualidade ainda não é a esperada, em 2017 foram 
publicados 22 artigos com a participação de discentes e em 2018 foram 39 artigos com a 
participação de discentes. Espera-se para o próximo biênio um crescimento desse número.
- Meta: Espera-se uma totalidade de pelo menos um artigo com participação efetiva dos 
egressos de mestrado e dois de egressos de doutorado.



Proposta do PPGCTA
2) A médio prazo:
- Objetivo 1: Consolidar o programa como referência Nacional em estudos de 
materiais oriundos da região centro oeste do Brasil.
Meta: Elevar o conceito do PPGCTA, atualmente em 4.

- Objetivo 2: Captação de recursos em editais de Fomento para o bom 
desenvolvimento das atividades de pesquisa. 
Meta: Participação de todos os docentes do programa na captação recursos em 
agências de fomento.

- Objetivo 3: Tornar-se uma referência na formação de recursos humanos e produção 
de conhecimento na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
Meta: Formar no mínimo 12 alunos com título de mestre e 12 com título de doutor do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos anualmente.
- Objetivo: Incentivar os docentes permanentes do PPGCTA a pedirem bolsa de 
produtividade em pesquisa. 
- Meta: Ter 80% do corpo docente do programa com bolsa de produtividade em 
pesquisa.



Proposta do PPGCTA
3) A longo prazo:
- Objetivo 1: Consolidar a pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) e tornar assim o programa referência nos 
estudos com recursos naturais do Cerrado no cenário acadêmico Nacional e 
Internacional;
- Meta 1: Atingir o conceito 5 na avaliação quadrienal da Capes.
- Meta 2: Formar anualmente 12 mestres e 12 doutores.
- Meta 3: Publicar anualmente 36 artigos científicos nos extratos atuais A1 e A2 por 

ano,  com a participação discentes e docentes.
- Objetivo 2: Firmar parcerias Internacionais com a participação de discentes e 
docentes.
- Meta: Participação de pelo menos dois alunos de mestrado e um de doutorado, por 
ano, em programa sanduíche internacional e de pelo menos 1 docente por ano em 
estágio pós doutoral fora do Brasil. 
- Objetivo 3: Contribuir com a nucleação de outros PPGCTA nas regiões Centro-Oeste e 
Norte do Brasil.
- Meta: Contribuir com a implantação de mais 3 PPG’s na área de ciência e tecnologia 
de Alimentos com a participação de pelo menos 6 egressos do PPGCTA.



CORPO DOCENTE 



Corpo docente 
• Critérios e parâmetros da área 



Corpo docente 
• Critérios e parâmetros da área 



Corpo docente do PPGCTA

• Número de docentes permanentes (DP) e colaboradores (DC) 
e respectivos percentuais em 2017, 2018 e tendência para 
2019  

• Tempo de titulação e IES de obtenção do título – separado por 
docente permanente e colaborador

• Formação na modalidade estágio pós-doutoral – data e local

• Informar a movimentação de entradas e saídas e as 
justificativas (usar esquemas visuais)

• Informar as mudanças na classificação de Permanente e 
Colaborador e a justificativa (usar esquemas visuais)



Corpo docente do PPGCTA: Estabilidade
• Quadro com nome de docentes e indicação do enquadramento ano a ano e 

até agora o % de Docentes Permanentes  estáveis 

Docente Categoria em 2017 Categoria em 2018 Categoria em 2019 Categoria em 2020

EDUARDO RAMIREZ 
ASQUIERI

P P P P

EDUARDO VALERIO 
DE BARROS VILAS 
BOAS

P P P P

ELIANE TEIXEIRA 
MARSICO

P P P P

FLAVIO ALVES DA 
SILVA

P P P P

FRANCIELO 
VENDRUSCOLO



Corpo docente do PPGCTA: Estabilidade
• Quadro com nome de docentes e indicação do enquadramento ano a ano e até 

agora o % de Docentes Permanentes  estáveis 

• *

• pofe

Docente Categoria em 2017 Categoria em 2018 Categoria em 2019 Categoria em 2020

LUCIANO MORAIS 
LIAO

P P P P

LUIS CARLOS CUNHA 
JUNIOR

P P P P

LUIZ ARTUR 
MENDES BATAUS

P P P P

MANOEL SOARES 
SOARES JUNIOR

P P P P

LUCIANO MORAIS 
LIAO

P P P P

MÁRCIO CALIARI P P P P



Corpo docente do PPGCTA: Estabilidade
• Quadro com nome de docentes e indicação do enquadramento ano a ano e até agora o 

% de Docentes Permanentes  estáveis 

* Professora credenciada em 2019 

Docente Categoria em 2017 Categoria em 2018 Categoria em 2019 Categoria em 2020

TÂNIA APARECIDA 
PINTO DE CASTRO 
FERREIRA

- - C* C*

PRISCILA ZACZUK 
BASSINELLO

P P P P

TATIANNE FERREIRA 
DE OLIVEIRA

P P P P



Corpo docente do PPGCTA
DOCENTE IES de titulação de doutorado / graduação

ANO DE 
OBTENÇÃO 
TÍTULO DOUTOR

1. Eduardo Ramirez 
Asquieri

Doutorado em Engenharia de Alimentos -
Universidade Estadual de Campinas/ Indústrias 
Alimentarias

1994

2. Eduardo Valério de 
Barros Vilas Boas

Doutorado em Ciências dos Alimentos -
UFLA/Agronomia

1998

3. Flávio Alves da Silva
Doutorado em Engenharia de alimentos - UNICAMP/
Engenharia de Alimentos 2005

4. Francielo Vendruscolo
Doutorado em Engenharia de alimentos - UFSC
Engenharia de Alimentos 2009

5. Luciano Morais Liao Doutorado em Química Orgânica- UFSCar /Química 1997



Corpo docente do PPGCTA
DOCENTE IES de titulação de doutorado 

ANO DE OBTENÇÃO 
TÍTULO

6. Luis Carlos Cunha 
Júnior

Doutorado em Fitotecnia- USP/Agronomia 2011

7. Luiz Artur Mendes 
Bataus

Doutorado em Ciências Biológica - Universidade de 
Brasília/ Ciências Biológicas

1999

8. Manoel Soares 
Soares Júnior

Doutorado em Tecnologia de Alimentos - UNICAMP/ 
Agronomia

2000

9. Márcio Caliari
Doutorado em Tecnologia de Alimentos - UNICAMP / 
Engenharia Química

2001

10. Tatianne Ferreira 
de Oliveira

Doutorado em Engenharia Química - Universidade de 
Orléans-França / Engenharia de Alimentos 2011

10. Priscila Zaczuk
Bassinello

Doutorado em Ciência de Alimentos - USP/ Engenharia 
Agronômica.

2002 

11. Eliane Teixeira 
Mársico

Doutorado em Medicina Veterinária Hig e Proc
Tecnológico de Pro - UFF / Medicina Veterinária

2005



Corpo docente do PPGCTA

• Montar quadro de docentes e indicar sim ou 
não para cada ano – ensino de graduação, 
ensino de pós-graduação, número de alunos 
de M/D orientados no PPG, número de alunos 
orientados em IC/PET ou TCC, número de 
defesas concluídas no PPG



Atividades docentes 
Docente Ensino GRAD Ensino no

PPGCTA
Orientação 
GRA (n)

Orientação 
PPG (n)

Defesas (n)

Ano 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19

EDUARDO RAMIREZ 
ASQUIERI

s s s s s s 1 0 - 1/1 2/1 2/1 0 2 0

EDUARDO VALERIO 
DE BARROS VILAS 
BOAS

s s s s s s 4 4 - 2/0 2/0 1/0 1 1 0

ELIANE TEIXEIRA 
MARSICO

s s s s s s 1 1 - 2/1 0/1 1/0 2 0 0

FLAVIO ALVES DA 
SILVA

s s s s s s 1 0 - 7/1 4/3 3/3 3 2 1



Atividades docentes 
Docente Ensino GRAD Ensino no

PPGCTA
Orientação 
GRA (n)

Orientação 
PPG (n)

Defesas (n)

Ano 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19

FRANCIELO 
VENDRUSCOLO

S S S s s S 0 0 - 4/1 1/2 1/2 3 1 0

LUCIANO MORAIS 
LIAO

s s s s s N* 3 2 - 0/2 0/3 0/4 0 0 0

LUIS CARLOS CUNHA 
JUNIOR

s s s s s s 2 1 - 0/0 1/0 1/0 0 0 0

LUIZ ARTUR 
MENDES BATAUS

s s s s s s 1 1 - 0/1 1/1 1/1 0 0 0

MANOEL SOARES 
SOARES JUNIOR

s s s s s s 2 2 - 2/3 2/4 1/3 1 1 0



Atividades docentes 
Docente Ensino GRAD Ensino no

PPGCTA
Orientação 
GRA (n)

Orientação 
PPG (n)

Defesas (n)

Ano 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19

MÁRCIO CALIARI S S S s s S 1 1 - 4/3 3/4 1/4 1 2 1

PRISCILA ZACZUK 
BASSINELLO

s s s s s S 1 10 - 3/1 1/1 0/2 2 1 0

TATIANNE FERREIRA 
DE OLIVEIRA

s s s s s s 0 0 - 2/1 3/1 3/2 1 1 0



Atividades docentes 
• Auto avaliação do PPG em termos gerais e análise 

dos percentuais – item a item e comparação com os 
parâmetros da área

-1) A curto prazo

- Objetivo 1: Consolidar e ampliar o grupo de docentes envolvidos nas atividades do
programa;
- Andamento: existe uma solicitação em andamento para 2018.
- Meta: credenciar três novos docentes no quadriênio

Objetivo 4:  Ampliar o número de docentes com pós-doutorado; 
- Andamento: um docente do programa está em estágio pós- doutoral na universidade 
de Toronto – Canadá.
Meta: Incentivar a saída de pelo menos dois docentes até o final do quadriênio;



Proposta do PPGCTA
- Objetivo 6: Estabelecer intercâmbios com instituições de ensino superior e 
de pesquisa nacionais e internacionais com a mobilidade de discentes e 
docentes;
- Andamento: No ano de 2018 dois discentes fizeram intercâmbio Nacional na 
Universidade de Lavras com desenvolvimento de parte de seus trabalhos, um 
discente desenvolveu parte de seu trabalho na Universidade de Alberta -
Canadá. Um docente se encontra em estágio pós-doutoral no Canadá e um 
docente participou de atividades na South University of Technology - China, 
portanto essa meta também foi cumprida no biênio. 
Meta: Previsão de dois docentes e três discentes para realização de 
intercâmbio nas diversas Universidades parceiras descritas em 
internacionalização; 



Proposta do PPGCTA
2) A médio prazo:

- Objetivo 1: Incentivar os docentes permanentes do PPGCTA a pedirem 
bolsa de produtividade em pesquisa. 

- Meta: Ter 80% do corpo docente do programa com bolsa de 
produtividade em pesquisa.



Proposta do PPGCTA
3) A longo prazo:
- Objetivo 1: Consolidar a pós-graduação em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos da Universidade Federal de Goiás (UFG) e tornar assim o programa 
referência nos estudos com recursos naturais do Cerrado no cenário 
acadêmico Nacional e Internacional;
- Meta 1: Publicar anualmente 36 artigos científicos nos extratos atuais A1 e 
A2 por ano,  com a participação discentes e docentes.
- Objetivo 2: Firmar parcerias Internacionais com a participação de discentes 
e docentes.
- Meta: Participação de pelo menos dois alunos de mestrado e um de 
doutorado, por ano, em programa sanduíche internacional e de pelo menos 1 
docente por ano em estágio pós doutoral fora do Brasil. 



Resultado da última avaliação em 
relação ao corpo docente do PPG

• Apresentar o quadro de itens analisados, o conceito e os comentários do 
relatório 

Apreciação 
Nenhum DP 
participou de 
atividades de 
atualização contínua, 
tais como realização 
de intercâmbios 
nacionais e
internacionais, pós-
doutorado, estágio 
sênior, cursos de 
aperfeiçoamento ou 
de especialização na 
área



Abordagem do quesito na nova ficha
2 – Formação 50%

2.1. Qualidade e adequação 
das teses, dissertações ou 
equivalente em relação as 

áreas de concentração e linhas 
de pesquisa do programa.

(>=1
5%) 30%

65%

Total de Artigos Discentes ou 
Egressos (A1+A2+A3+A4) / 
Total Dissertações 
Equivalente

9,75%

35%
Total de Artigos (A e B) 
Discentes ou Egressos / Total 
Dissertações Equivalente

5,25%

0,00%

2.2. Qualidade da produção 
intelectual de discentes e 

egressos

(>=1
5%) 30%

65%

Total Eq.A1 de Artigos 
Discentes ou Egressos 
(A1+A2+A3+A4) / Total Eq.A1 
de Artigos (A e B) com 
discentes

9,75%

35%
Total Eq.A1 de Artigos 
Discentes ou Egressos (A e B) 
/ discentes matriculados

5,25%

0% 0,00%



Abordagem do quesito na nova ficha

• Descrever as mudanças para a nova avaliação 
2.3. Destino, atuação e avaliação dos 
egressos do programa em relação a 
formação recebida.

(>=10
%) 10% 100% Percentual de discentes egressos atuando 

na área 5,00%

2.4. Qualidade das atividades de 
pesquisa e da produção intelectual do 
corpo docente no programa

(>=15
%) 20% 80% Total Eq. A1 de Artigos Discentes ou 

Egressos (A1+A2+A3+A4) / DP 8,00%

20% Total Eq. A1 de Artigos  (A e B) / DP 2,00%

2.5 Qualidade e envolvimento do 
corpo docente em relação as 

atividades de formação no  programa.

(>=10
%) 10%

25% Percentual de docente permanente com 
orientação 1,25%

25% Percentual de docente permanente que 
participaram em disciplina PG 1,25%

15% Relação de orientados no PG por docente 
permanente 0,75%

15%
Relação de orientados de IC / IT / 
Extensionista institucional por docente 
permanente

0,75%

10% Relação de supervisão de PD institucional no 
PG  por docente permanente 0,50%

10% Participação de docentes na organização de 
eventos acadêmicos (S/N) 0,50%

Sub-Total (2) = 50,00%



Corpo docente do PPGCTA-
práticas atuais e perspectivas

• Estratégias [concretas] para fortalecimento e ampliação/manutenção 
(sustentabilidade): O PPGCTA tem como estratégia oferta de vagas para 
todos os docentes permanentes com disponibilidade  anualmente. 

• Estratégias de acompanhamento dos docentes: Anualmente, após o 
recredenciamento que ocorre em outubro de cada ano,  PPGCTA tem 
como estratégia em reunião de coordenadoria apresentar uma planilha 
com as informações do grupo de docentes do PPGCTA. 

• Estratégias [concretas] para melhorar a produção:  Nos últimos anos, com 
aprovação do Edital Fapeg de apoio a pós-graduação, os docentes do 
PPGCTA, tem utilizado esse recurso para tradução de artigos. 



Corpo docente do PPG-
práticas atuais e perspectivas

• Estratégias [concretas] para diminuir a heterogeneidade: distribuição de 
orientados para todos os docentes 

• Política de credenciamento e descredenciamento: existe uma norma no 
PPGCTA, que abre para credenciamento todos os anos no mês de outubro. 
Disponível no site do PPGCTA (N. 001 de 27 de setembro de 2017)

• https://ppgcta.agro.ufg.br/p/797-normas



Quesito - Proposta do PPG
• 2. Corpo Docente
• No item 2.1 a comissão constatou que não havia relatos de participação 

de docentes permanentes em atividade de atualização contínua.
• No ano de 2017 vários docentes participaram de atividades de 

atualização. Um docente ministrou curso fora do país (França), outros 
fizeram cursos de aperfeiçoamento e outros participaram de eventos 
Nacionais e/ou Internacionais. 

• 3. Corpo discente, teses e dissertações.
• O PPGCTA foi avaliado como regular no quadriênio no item 3.1 -

Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, 
em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo 
discente. 

• Esse item continua com o mesmo problema em 2017, pois o curso cresceu 
seu corpo docente para a implantação do doutorado mas ainda não tem 
egressos do que iniciou em agosto de 201



PRODUÇÃO 
INTELECTUAL



Produção intelectual 
• Itens, critérios e parâmetros da área



Produção intelectual 
• Itens, critérios e parâmetros da área



Produção intelectual 
• Itens, critérios e parâmetros da área



Produção acumulada dos DP (2017,2018,2019)
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Produção em grupos de 
Qualis de revistas
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Produção intelectual 
• Resultado a última avaliação 

Apreciação do 
Comitê de avaliação 
O Programa tem 
uma produção em 
fase de consolidação 
e comparticipação 
de discentes, sendo 
necessária que esta 
participação seja 
intensificada.  



Produção intelectual 

• Composição da nova ficha de avaliação 



Proposta do PPGCTA
- 1) A curto prazo

Objetivo 1 : Produzir artigos científicos de maior impacto e, com isso, consolidar o 
programa como referência em produção científica de qualidade e impacto 
significativo sobre a produção de conhecimento. 
Meta: Espera-se uma totalidade de pelo menos um artigo com participação efetiva 
dos egressos de mestrado e dois de egressos de doutorado. 
- Andamento: Embora a produção de qualidade ainda não é a esperada, em 2017 
foram publicados 22 artigos com a participação de discentes e em 2018 foram 39 
artigos com a participação de discentes. Espera-se para o próximo biênio um 
crescimento desse número.
- Meta: Espera-se uma totalidade de pelo menos um artigo com participação 
efetiva dos egressos de mestrado e dois de egressos de doutorado.



Proposta do PPGCTA
2) A médio prazo:

- Objetivo 1: Incentivar os docentes  do PPGCTA a publicarem com discentes 

- Meta: Todos os discentes deverão publicar, enquanto discentes, com a 
participação dos docentes do programa pelo menos 1 artigo científico em Revista 
Qualis A1 – A4.



Proposta do PPGCTA
3) A longo prazo:

- Objetivo 1: Consolidar a pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) e tornar assim o programa referência nos 
estudos com recursos naturais do Cerrado no cenário acadêmico Nacional e 
Internacional;

- Meta 1: Publicar anualmente 36 artigos científicos nos extratos atuais A1 e A2 por 
ano,  com a participação discentes e docentes.



CORPO DISCENTE, TESES E 
DISSERTAÇÕES



Corpo discente, teses e dissertações 



Corpo discente, teses e dissertações 



Corpo discente, teses e dissertações 
• Copiar os dados do relatório de avaliação do respectivo PPG

Apreciação
Por ser um Programa que pode ser considerado em fase de consolidação os dados 
apresentados refletem um panorama de crescimento favorável. 
Tempo de defesa foi de 26,2 meses. 



Corpo discente, teses e dissertações 

• Estratégias de acompanhamento discente

• O PPGCTA possui a Resolução N ° 009 de 27 de setembro de
2017 que estabelece normas para o Acompanhamento de
discentes. O acompanhamento dos estudantes será realizado
semestralmente, pela Comissão de Bolsas e
Acompanhamento Discente, por meio da avaliação de: Plano
de desenvolvimento do produto final, Projeto de Pesquisa e
Relatório semestral entregue ao PPGCTA.

• Um encontro semestral também é realizado com a
apresentação dos resultados da dissertação/tese.



Proposta do PPGCTA
1) CURTO PRAZO:

- Objetivo 2: Consolidar e ampliar as atividades desenvolvidas na graduação e
na pós-graduação;
- Meta para 2017-2018: previsão de no mínimo 15 discentes atuando nas

diversas disciplinas de estágio docência da graduação;
- Andamento: Essa meta está sendo cumprida, em 2017 dez (10) discentes
participaram de atividades de estágio docência e em 2018 nove (9) discentes,
consolidando assim a participação dos discentes do programa na graduação.
- Meta para 2019/2020: Espera-se a ampliação desse número para 22

discentes em estágio docência na graduação.



Proposta do PPGCTA
- Objetivo 6: Estabelecer intercâmbios com instituições de ensino superior e de 
pesquisa nacionais e internacionais com a mobilidade de discentes e docentes;
- Andamento: No ano de 2018 dois discentes fizeram intercâmbio Nacional na 
Universidade de Lavras com desenvolvimento de parte de seus trabalhos, um 
discente desenvolveu parte de seu trabalho na Universidade de Alberta - Canadá. 
Um docente se encontra em estágio pós-doutoral no Canadá e um docente 
participou de atividades na South University of Technology - China, portanto essa 
meta também foi cumprida no biênio. 
Meta: Previsão de dois docentes e três discentes para realização de intercâmbio 
nas diversas Universidades parceiras descritas em internacionalização; 



Proposta do PPGCTA
2) A médio prazo:

- Objetivo 3: Tornar-se uma referência na formação de recursos humanos e 
produção de conhecimento na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

Meta: Formar no mínimo 12 alunos com título de mestre e 12 com título de doutor do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos anualmente.



Proposta do PPGCTA
3) A longo prazo:
- Objetivo 1: Consolidar a pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) e tornar assim o programa referência nos 
estudos com recursos naturais do Cerrado no cenário acadêmico Nacional e 
Internacional;
- Meta 2: Formar anualmente 12 mestres e 12 doutores.
- Meta 3: Publicar anualmente 36 artigos científicos nos extratos atuais A1 e A2 por 

ano,  com a participação discentes e docentes.
- Objetivo 2: Firmar parcerias Internacionais com a participação de discentes e 
docentes.
- Meta: Participação de pelo menos dois alunos de mestrado e um de doutorado, por 
ano, em programa sanduíche internacional e de pelo menos 1 docente por ano em 
estágio pós doutoral fora do Brasil. 



INSERÇÃO 
SOCIAL



Inserção social – ficha anterior



Inserção social - ficha anterior



Inserção Social 

• Listar os docentes – descrever ações 
desenvolvidas no contexto do PPG que 
tenham impacto social ou denotem inserção 
no contexto da interação com a sociedade 
(lembrar dos projetos de extensão, 
participação em instâncias de representação, 
ações que modificaram ações profissionais, 
entre outros)



Inserção Social 
• Os pesquisadores do PPGCTA trabalham em projetos de extensão que visam dar 

apoio a comunidade. 
• O Professor Francielo Vendruscolo é coordenador do projeto “Cervejando” e 

ministrou em 2018 o curso “Produção artesanal de Cerveja” com duas turmas de 
15 pessoas. 

• A professora Clarissa Damiani participa dos projetos de extensão “Difusão do 
conhecimento para o aprimoramento da qualidade de produtos derivados da 
jabuticaba “e “Orientação e implantação de tecnologias para inclusão social e 
aumento de qualidade de vida de pequenas comunidades” e em 2018 ministrou 
curso para a Emater – Hidrolânia-GO de “Desenvolvimento de novos Produtos”. 

• O professor Eduardo Valério de Barros Vilas Boas publicou como co-autor 6 
cartilhas de extensão, sendo seus títulos: Modelo preditivo de aceitação sensorial 
e padrão mínimo de qualidade para laranja ‘Pera Rio’; Modelo preditivo de 
aceitação sensorial e padrão mínimo de qualidade para abacaxi ‘pérola’; Modelo 
preditivo de aceitação sensorial e padrão mínimo de qualidade para uva ‘niágara’; 
Modelo preditivo de aceitação sensorial e padrão mínimo de qualidade para 
melancia ‘crimsonsweet’; Modelo preditivo de aceitação sensorial e padrão 
mínimo de qualidade para melão ‘amarelo’ e Tecnologia de fabricação de polpa de 
mangaba congelada. Todas as cartilhas nas coleções: PROEC – Extensão – Cartilhas. 
Essas ações de extensão demonstram a inserção de docentes do programa através 
de atividades de extensão.



Inserção Social 
• Vários professores do PPGCTA trabalham com parcerias com empresas do ramo de 

alimentos, por exemplo: a Caramuru, Fecularia Bela Vista Ltda, Miliopã (Prof. 
Manoel Soares Soares Júnior), Cachaça Cambeba (Prof. Márcio Caliari), Cicopal, 
Arroz Cristal, Ambev, Associação de produtores de polvilho do Cará, Associação 
dos produtores de cúrcuma de Mara Rosa (Profa. Tatianne Ferreira de Oliveira), 
Laticínio Piracanjuba, Piscicultura e rações para peixes dois irmãos (Prof. Francielo
Vendruscolo), Ceasa Goiás, Embrapa Arroz e Feijão (Profa. Priscila Zaczuk
Bassinello), Cargill, entre outras, constituindo um elo entre o PPGCTA e a 
sociedade.

• Além dessas atividades, existe uma tradição na Escola de Agronomia da UFG, onde 
a maioria dos docentes do PPGCTA está localizada, de atendimento a comunidade 
para auxílio na elaboração de projetos e de solução de problemas de pequenas 
agroindústrias. Esse trabalho ocorre de forma contínua e faz parte de uma tradição 
da Escola de Agronomia.

• Outro aspecto social relevante no PPGCTA é que a UFG dispõe sobre a política de 
ações afirmativas para pretos, pardos e indígenas na Pós-Graduação stricto sensu. 
O acesso destas populações aos programas de pós-graduação da UFG está 
regulamentado por resolução na UFG 
(https://prpg.ufg.br/up/85/o/Resolucao_CONSUNI_2015_0007.pdf), e o PPGCTA 
oferta em seu processo seletivo, vinte por cento (20%) das vagas para pretos, 
pardos e indígenas.



Inserção Social 
• Interface com a Educação Básica 
• O PPGCTA-UFG conta com a participação de vários de seus docentes em programa 

de extensão da Escola de Agronomia onde existem projetos em que os professores 
vão até as instituições de ensino básico e ministram palestras e minicursos. 

• O professor Luis Carlos Cunha Júnior ministrou o mini-cursos"Água e 
Contaminantes" com a palestra "Agrotóxicos: Impactos e Legislação" que foi 
ministrada no Colégio de Aplicação Alfredo Nasser (178 alunos participantes); no 
Colégio Anglo de Campinas (77 alunos); no Colégio Estadual da Polícia Militar de 
Goiás Waldemar Mundim (197 alunos).

• Além dessa interface a Universidade Federal de Goiás realiza anualmente o 
"Espaço das profissões"(https://espacodasprofissoes.ufg.br/2018) que é aberto a 
alunos da rede pública, privada e comunidade, onde ocorrem palestras e 
discussões dos docentes, discentes da pós-graduação e graduação com estudantes 
de escolas publicas e privadas. 

• No ano de 2018 os docentes Tatianne Ferreira de Oliveira, Márcio Caliari, Flávio 
Alves da Silva, Clarissa Daminai, Flancielo Vendruscolo, Manoel Soares Soares
Júnior, Luis Carlos Cunha e Luciano Liao participaram do evento além de todos os 
discentes matriculados no PPGCTA. Nesse evento os docentes ministram palestras 
e recebem os alunos de educação básica para apresentar as instalações da EA-UFG 
e informarem e tirar dúvidas sobre os cursos de graduação aos quais pertencem.



Inserção Social – resultado da última 
avaliação 

Apreciação
Não há participação dos docentes como representantes em órgãos de fomento.  



Abordagem do quesito na nova ficha
3 – Impacto na Sociedade 20%

3.1. Impacto e caráter 
inovador da produção 

intelectual em função da 
natureza do  programa.

(>=1
0%) 30%

40% Qtde de deposito de patente com 
discente / DP 2,40%

20%
Qtde de Premiação acadêmicas 
em eventos técnico-científicos / 
DP

1,20%

20% Qtde de deposito de patente sem 
discente / DP 1,20%

20% Média do indice H entre DP  
(WofS) 1,20%



Abordagem do quesito na nova ficha
3 – Impacto na Sociedade 20%

3.2. Impacto econômico, 
social e cultural do programa.

(>=1
0%) 40%

16% Patente (concedida e licenciada) / 
DP 1,28%

16%
participação em ensino médio ou 
fundamental (Popularização da 
ciência) / DP

1,28%

16%
Parceria com setor produtivo 
(termo de cooperação técnica) / 
DP

1,28%

16% Projetos de extensão social e 
Ações em Políticas Publicas/DP 1,28%

16% (Palestras tecnicas, entrevistas e 
cursos) / DP 1,28%

20% Projetos Institucionais de 
cooperação com outros PPG 1,60%



Abordagem do quesito na nova ficha

3.3. 
Internacionaliza

ção e 
visibilidade do 

programa.

(>=10%) 30%

30% Cooperação internacional 
institucional /DP 1,80%

5% Pagina Web bilíngue 0,30%

20% Qtde de publicações com autores 
estrangeiros /DP 1,20%

10% Disciplinas ministradas em idioma 
estrangeira 0,60%

20% Cotutela / mobilidade internacional 
discente 1,20%

15%
Organização de eventos 
internacionais e participação de 
corpo editorial

0,90%

Sub-Total (3) = 20,00%



Produções esperadas

• Template preenchido até 30 de agosto 
• Apreciação na PRPG e devolutiva

• Esboço do Planejamento estratégico até 30 de 
setembro 

• Apreciação na PRPG e devolutiva

• Relatório Sucupira preenchido até 31 de 
dezembro para revisão preliminar

• Apreciação na PRPG e devolutiva
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