
Fatores Positivos

FORÇAS

Corpo docente multiprofissional

Multidisciplinar com alguns discentes e diversos docentes de 

diferentes áreas do conhecimento e diferentes áreas de pesquisa

Visão em saúde única

Visão multidisciplinar 

Visão extensionista - Pesquisas com aplicação para a comunidade 

externa

Trabalho em equipe e integrado

Ações de internacionalização na América latina, voltado para 

políticas  relacionadas a Saúde única

Ótimo suporte aos alunos para o desenvolvimento das pesquisas 

laboratoriais

Interação entre graduação e pós-graduação - bastante IC

Estar em uma região repleta de parques industriais

Existência de parcerias com instituições que tem infraestrutura para 

o desenvolvimento de pesquisa

Único programa em biociência animal em 400 Km

Proatividade dos professores quanto as limitações existente

Formação ética e profissional de pessoas

Pesquisas voltadas para produção sustentável e saúde única com 

alocação de recursos públicos e privados

Qualificação de recursos humanos importantes para 

desenvolvimento regional

Estar dentro de um bioma rico em biodiversidade

Alocado em região agropecuária inserida no bioma cerrado

Qualificação de profissionais que atuam nas empresas da região

Jovens pesquisadores
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OPORTUNIDADES

Potencial para ampliar a internacionalização na América latina, 

voltado para políticas  relacionadas a Saúde única

Ampliar o quadro de docentes permanentes do programa (processo 

de credenciamento docentes)

Potencial para receber docentes pesquisadores de diferentes áreas 

do conhecimento

Ampliar e divulgar ações do programa agora que o ambiente virtual 

se tornou realidade

Hibridização dos modelos de ensino

Projeto de extensão de divulgação das pesquisas científicas 

desenvolvidas no programa

Presença nas linhas de pesquisa de pontos específicos que 

interessam a área na qual o programa está inserido, como saúde 

única e produção sustentável

Usufruir da localização geográfica, que favorece estudantes que não 

podem morar longe da região e não tem bolsa. Poucas opções 

regionais de pós graduação na área. REgião forte no agronegócio e 

carente de pesquisas.

Inserção de IC e residentes como possíveis futuros discentes do 

programa

Desenvolvimento de eventos e disciplinas que promovam a 

interdisciplinaridade

Utilizar do recurso remoto para convidar colaboradores do Brasil e 

internacionais no enriquecimento de nossas disciplinas

Presença de empresas da região  que poderiam desenvolver 

projetos dentro do programa

Contatos de docentes que poderiam alavancar a internacionalização 

do programa

Parque tecnológico que está em elaboração na nossa instituição - 

avançar na área de biotecnologia

Potencial para ser o melhor programa de pós-graduação na área de 

zootecnia em âmbito regional, no curto prazo

Uso de redes sociais e pagina da internet para divulgação do 

programa como um todo

Solicitar a APCN para doutorado

Melhorar a comunicação interna e com isso o interesse dos 

docentes e discentes para evolução positiva do programa

Multidisciplinariedade dos discentes, o que poderia promover 

desenvolvimento de pesquisas amplas
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Fatores Negativos

FRAQUEZAS

Falta de interdisciplinaridade entre as disciplinas e atuação docente

Incapacidade do programa em trazer alunos de diferentes áreas de formação

Aprimorar a descrição das disciplinas dentro da página do programa para tornar 

mais atrativa para outros alunos

Desigualdade de infraestrutura entre os laboratórios

Baixa comunicação entre os docentes e discentes

Falta de apoio técnico, tanto em relação a secretaria administrativa como em 

técnicos de laboratórios

Alunos que após defesa somem e não auxiliam o orientador a publicar

Ausência de reuniões periódicas (semestrais) de todo o grupo docente e discente

Grade de disciplinas com grande foco em medicina veterinária

Sobrecarga dos docentes em relação a carga horária em graduação e cargos 

administrativos, tendo pouco tempo para melhor se dedicar a pós graduação

Baixa adesão dos discentes na administração do programa

Baixa adesão dos os docentes e discentes do programa nos eventos organizados 

pelo próprio programa acarretando desânimo para uma nova organização

Produção sustentável, mas falta uma disciplina que fala sobre conservação

Pouca capacidade de recrutamento de discentes para o processo seletivo

Aumentar as publicações integradas entre docentes e discentes do programa

Docentes são muito fechados para abertura de disciplinas fora do escopo da 

medicina veterinária, criando disciplinas muito especificas

Ampliar o número de docentes com atuação na internacionalização

Dificuldades financeiras para realizar pesquisas e publicações em periódicos de 

alto impacto

Falta de interesse por parte de discentes em relação a publicação e participação 

em eventos

Baixa quantidade de pesquisadores com bolsa ou projetos aprovados pelo CNPq

Falta de comunicação entre as pesquisas realizadas

Desiquilíbrio na distribuição de discentes orientados entre as linhas e docentes

Falta de eventos de divulgação cientifica do programa

Falta de uma secretaria para o programa

Fata de técnicos nos laboratórios do programa e Falta de apoio na manutenção 

dos equipamentos

Ausência de políticas voltadas para manutenção dos discentes no programa (RU, 

transporte)



AMEAÇAS

Recursos limitados e cada vez mais exíguos

Pró-reitoria pouco eficiente para organizar politicas de apoio aos programas

Desorganização  administrativa

Baixo apoio intitucional e falta de incentivo para o desenvolvimento das pesquisas

Falta de estrutura da universidade para atender aos discentes e docentes 

(lanchonetes, áreas de convivência, casa do estudante)

Ausência de visão futura da pós na Universidade

Falta de incentivo e comunicação que dificulta fortalecer os programas existentes, 

favorecendo a criação de novos programas

Falta de valorização e incentivo dos professores pelas unidades acadêmicas

Avaliações da capes cada vez mais exigentes para manutenção do conceito ou 

evolução e, cada vez menos recursos e apoio para divulgação de nossas pesquisas

Ausência de momentos de discussão científica  e administrativa

Desinteresse e desânimos dos alunos para ingressar nos PPGs

Diminuição de recursos públicos para realização de pesquisas

Pandemia e todos os problemas acarretados por ela, desde emocionais a 

financeiros

Ausência de QUALIS para avaliação de qualidade de publicação


