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1. Introdução 

O planejamento estratégico é uma importante ferramenta de gestão dos 

Programas de Pós-graduação (PPGs) no país, sendo, recentemente, incorporado no 

processo de avaliação quadrienal da CAPES. O presente documento constitui o atual 

planejamento estratégico do PPG Biodiversidade e Conservação da Natureza (PPG 

Biodiversidade) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que visa, além de 

atender a demanda existente para os próximos dois anos, mas essencialmente apontar o 

norte e sustentar as tomadas de decisões futuras das coordenações que atuarão no PPG 

Biodiversidade nos próximos dois ciclos de avaliação. 

Este planejamento estratégico está alinhado com as novas propostas de melhoria 

e avaliação da Pós-graduação Nacional que visa o fortalecimento do Programa 

(projetos, missão, objetivos, currículo, perfil docente, planejamento estratégico), 

melhoria da Formação (produção discente e de egressos, envolvimento do corpo 

docente) e ações que gerem Impactos positivos na Sociedade. 

Nesse documento constam as metas estabelecidas e cumpridas durante os 

últimos quatro anos 2017-2020 (constam nos relatórios da plataforma Sucupira 

enviados nos anos de 2017, 2018 e 2019), e aquelas metas propostas para os próximos 

dois ciclos de avaliação 2021-2024 e 2025-2028.  

 

PPG Biodiversidade: fruto da fusão do PPGCB-CBA e do PGECOL 

Diferente da grande maioria dos PPGs da área Biodiversidade da CAPES, o PPG 

Biodiversidade é resultado do processo da fusão dos Programas de Pós-Graduação em 

Ciências Biológicas - Comportamento e Biologia Animal (PPGCB-CBA) e em Ecologia 

Aplicada ao Manejo e Conservação de Recursos Naturais (PGECOL). Esses dois PPGs 

foram criados em momentos historicamente distintos quanto ao amadurecimento 

institucional e nacional de apoio aos Programas de Pós-Graduação na Universidade 

Federal de Juiz de Fora (PPGCB-CBA em 1994 e PGECOL em 2005). A fusão foi 

aprovada em janeiro de 2020 pela CAPES e no último ano do quadriênio (2017-2020), 

os antigos PPGCB-CBA e PGECOL deram lugar ao PPG Biodiversidade e Conservação 

da Natureza (PPG Biodiversidade). O PPG Biodiversidade representa a continuidade 

das pesquisas em biodiversidade desenvolvidas na macro região de Juiz de Fora pelos 

discentes e docentes dos antigos PPGs.  
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Breve histórico do processo de fusão 

Os antigos PPGs em Comportamento e Biologia Animal (PPPGCB-CBA) e em 

Ecologia (PGECOL) pertenciam a duas distintas áreas do conhecimento da CAPES, 

Ciências Biológicas 1 (PPGCB-CBA) e Ecologia (PGECOL). Em 2011, com a criação 

da área da Biodiversidade pela CAPES (Ecologia, Zoologia Botânica e Oceanografia 

Biológica), houve uma discussão inicial sobre a real necessidade da existência dos dois 

PPGs da mesma área da CAPES no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Juiz de Fora. Com a sobreposição de 30% dos docentes entre os dois PPGs, a 

ideia de fusão se fortaleceu. Desde a criação dos cursos originais até dezembro de 2019, 

458 dissertações de mestrado (298 do PPPGCB-CBA e 160 do PGECOL) e 43 teses de 

doutorado (uma do PPGCB-CBA e 42 do PGECOL) nos dois Programas. O atual PPG 

Biodiversidade herdou, portanto, dois históricos consolidados de relevância no 

conhecimento da biodiversidade, especialmente, da Zona da Mata Mineira, que atrai 

estudantes, pesquisadores e colaboradores do Brasil e do exterior. A continuidade das 

atividades é tão importante quanto a manutenção da história de criação, de 

desenvolvimento e de sucesso dos antigos PPGCB-BA e PGECOL. Sem o esforço de 

todos que passaram por esse dois Programas e construíram a história e o sucesso de 

cada um, esse planejamento estratégico do PPG Biodiversidade jamais poderia ser 

realizado. 

 

 

2. Metas previstas e cumpridas no planejamento do último quadriênio 2017-

2020 

No envio dos relatórios referente ao primeiro ano do quadriênio 2017-2020, os 

antigos PGECOL e PPGCB-CBA apresentaram suas metas para o quadriênio, a saber: 

 

Meta 1 - Emissão de recurso para a diretoria da CAPES a fim de retornar a nota 4 do 

antigo PGECOL e solicitação na manutenção do Doutorado no antigo PGECOL. 

Meta cumprida – Dois recursos foram apresentados, um para a comissão de avaliação 

da CAPES e outro para o presidente da CAPES. O curso de Doutorado foi 

reestabelecido no PGECOL em 2018, e, atualmente, permanece como curso oferecido 

pelo PPG Biodiversidade. 
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Meta 2 - Reavaliação do curso, do regimento e elaboração de projeto de fusão (PPGCB-

CBA + PGECOL), e ações para concretização da fusão.  

Meta cumprida – foi publicado um novo regimento do PGECOL, os dois antigos PPGs 

foram reestruturados, e foi elaborado um projeto de fusão que veio a ser aprovado pela 

CAPES em janeiro de 2020. Após a fusão foi elaborado um novo regimento que foi 

aprovado pela Congregação do PPG Biodiversidade em março de 2020. 

 

Meta 3 - Atração de pesquisadores e reorganização do corpo docente permanente. 

Meta cumprida – O processo de fusão em si já auxiliou no cumprimento da meta. Após 

a fusão o número de NP do PPG Biodiversidade passou de 16/19 nos antigos PPGs 

para 22 no PPG Biodiversidade. Ainda, ao final de 2020 houve um edital de 

credenciamento e recredenciamento e o NP do PPG Biodiversidade aumento ainda 

mais, chegando a 27 docentes. 

 

Meta 4 - Formação de novas Parcerias Nacionais ou Internacionais. 

Meta cumprida – Ao longo do quadriênio foram firmados dois acordos de cotutela com 

a Radboud University of Nijmegen, na Holanda, e com o Instituto Politécnico de 

Portalegre (IPP) de Portugal. Além disso, houve avanços na cooperação com 

Universidades e Centros de Pesquisa no Brasil e em outros países do mundo, fato que 

pode ser comprovado pelo aumento do número de participantes externos nas 

publicações dos docentes do Programa durante o quadriênio. 

 

Meta 5 - Ampliação da qualidade e quantidade de publicação científica (docente e 

discente). 

Meta cumprida – No quadriênio 2017-2020 houve um expressivo aumento da qualidade 

e da quantidade da publicação do PPG Biodiversidade, comparado aos antigos 

PGECOL e PPGCB-CBA. No quadriênio 2017-2020 foram publicados 469 artigo ou 

notas científicas, sendo que 52% dessa produção (250 artigos ou notas científicas) 

contaram com participação de discentes ou egressos do Programa. 

 

Meta 6 - Especialização e Capacitação do Corpo Docente. 

Meta parcialmente cumprida – Ao longo do quadriênio houve afastamento docente 

para capacitação no exterior durante todos os anos. Os docentes Fábio Roland, Nathan 

Barros, Raquel Mendonça, Rossana Melo, Roberto Dias, Sthefane D’ávila e André 



 6

Amado passaram temporadas no exterior para capacitação. A especialização e 

capacitação docente possuiu efeito direto na ampliação das parcerias e publicação com 

estrangeiros neste quadriênio. 

 

Meta 7 - Manutenção e Instalação de Equipamentos 

Meta cumprida – Todas as demandas de manutenção e instalação de equipamentos 

foram atendidas. 

 

Meta 8 – Oficinas de avaliação 

Meta cumprida – A autoavaliação do PPG Biodiversidade ocorreu entre fevereiro de 

2021 (envio dos formulários) e abril de 2021 (entrega do relatório e aprovação na 

Congregação). Em 06 de abril de 2021, ocorreu o I Seminário de Autoavaliação do 

PPG em Biodiversidade e Conservação da Natureza, com a participação de mais de 80 

discentes e 26 docentes do PPG. 

 

Outras metas 

Meta de publicações para docentes: ao menos 02 artigos em periódico B1+ por ano; ao 

menos 01 artigo A2+ a cada dois anos; ao menos 06 publicações em congressos 

nacionais ou internacionais 

Meta parcialmente cumprida – 22 docentes publicaram mais de 02 artigos A2+ (novo 

Qualis CAPES) no quadriênio, e todos os docentes envolvidos com o PPG 

Biodiversidade por mais de 2 anos (31 docentes) publicaram mais de 02 artigos B1 ou 

superior ao longo do quadriênio. O PPG Biodiversidade não monitorou a apresentação 

de resumos em congressos e seminários nacionais ou internacionais ao longo do 

quadriênio. 

 

Metas para o programa: Maior disponibilidade de bolsas para o Doutorado; Agilidade 

na utilização dos veículos para trabalhos de campo; Execução orçamentária do PROAP; 

Capacitação do secretário; Organizar evento. 

Metas cumpridas – Ao longo do quadriênio houve avanços significativos nessas metas. 

Por exemplo, após várias reuniões com a Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da 

UFJF e vários ofícios trocados com a CAPES, foi conseguido o retorno de 08 bolsas de 

doutorado para o PPG Biodiversidade. Durante o tempo que era possível utilizar os 

veículos da Universidade para trabalho de campo foi agilizado o processo de 
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requisição para a utilização. Os recursos do PROAP foram executados em totalidade 

ao longo dos anos do quadriênio, bem como os recursos do APG. Anualmente, houve 

capacitação do secretariado. Atualmente esse processo continua acontecendo e é cada 

vez mais incentivado pela Coordenação do PPG Biodiversidade. Durante o quadriênio 

foi realizado um evento nacional “Encontro Brasileiro de Malacologia 

(EBRAM2019)”, um evento internacional “International Meeting on Behavior, Ecology 

and Evolution (IMBEE, https://doity.com.br/1st-international-meeting-on-behavior-

ecology-and-evolution)”, e vários eventos de interesse local. 

 

3. Trinta metas propostas para os próximos dois ciclos de avaliação 
 

Apresentação da estrutura do PPG Biodiversidade 

Com as modificações implementadas pela Coordenação do PPG Biodiversidade 

após o processo de fusão ao final do quadriênio, o Programa ficou estruturado com uma 

ampla área de concentração – Comportamento, Ecologia e Sistemática - e três linhas de 

pesquisa: i) Taxonomia, Sistemática e Evolução; ii) Comportamento e 

Biomonitoramento; iii) Processos Ecológicos e Conservação da Natureza (Figura 1). 

Essa nova composição do PPG Biodiversidade passou a vigorar em janeiro de 2020 e 

funcionará pelos próximos dois ciclos avaliativos. 

 

Figura 1 – Estrutura do PPG Biodiversidade e Conservação da Natureza 

 

A estrutura atual do Programa permitiu o equilíbrio em relação ao número de 

docentes, publicações e projetos entre as linhas de pesquisa do PPG (Figura 2). 

Atualmente existem 18 docentes na linha de pesquisa “Processos ecológicos e 

conservação da Natureza”, 15 docentes na linha de pesquisa “Comportamento e 

Biomonitoramento”, e 12 docentes na linha de pesquisa “Taxonomia, Sistemática e 
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Evolução”. A atuação docente em mais de uma linha de pesquisa é comum e 

incentivada pelo PPG Biodiversidade. 

 

 

Figura 2 – Distribuição docente entre as linhas de pesquisas (a) Taxonomia, Sistemática e 
Evolução; (b) Comportamento e Biomonitoramento; e (c) Processos ecológicos e Conservação 
da Natureza. No centro da imagem está a área de concentração do PPG Biodiversidade: 
Comportamento, Ecologia e Sistemática. 
 

 

Missão, Visão e Valores do PPG Biodiversidade  

Missão: O PPG Biodiversidade tem por missão formar recursos humanos qualificado e 

produzir conhecimento técnico científico primordialmente aplicados à Zona da Mata 

Mineira, por meio da publicação de Teses, Dissertações, artigos científicos, produtos 

e/ou serviços com vistas à melhoria da qualidade de vida e ao desenvolvimento 

científico, econômico, social e ambiental da Zona da Mata Mineira, de forma racional e 

sustentável.  

 

Visão: Ser reconhecido como um Programa de referência na formação de recursos 

humanos e na produção científica e tecnológica no Brasil na área de Biodiversidade e 

Conservação da Natureza, com o foco na produção voltada para demandas da sociedade. 

PROCESSOS ECOLÓGICOS E
CONSERVAÇÃO DA NATUREZATAXONOMIA, SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO

COMPORTAMENTO E
BIOMONITORAMENTO

COMPORTAMENTO 
ECOLOGIA 

SISTEMÁTICA

Alexandre Zerbini

Alexander Auad

Aline Cristina Santana

André Guaraldo

André Amado

Andrea Ponzo

Artur Andriolo

Dionéia Cesar

Fábio Prezoto

Fábio Roland

Fabrício Carvalho

Gilberto Gazeta

Henrique Costa

Juliane Santos

Luiz Menini Neto

Lyderson Viccini

Marcelo Otenio

Mariana Rossi

Marta D’Agosto

Nathan Barros

Ralph Pinheiro

Raquel Mendonça

Renato Nali

Roberto da Gama

Roberto Júnio

Simone Cardoso

Sthefane D’ávila

Paulo Peixoto

Rossana Melo

Fatima Salimena

N=18

N=15

N=12

Ana Gelli

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO
LINHAS DE PESQUISAS
Docentes
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Valores: Consistem em desenvolver a ciência e profissionais com ética, respeito à 

pluralidade e diversidade de pessoas e ideias, com qualidade científica, respeito ao 

processo científico, transparência, reprodutibilidade, comprometimento, em um 

ambiente cooperativo e de forma sustentável. O PPG Biodiversidade visa excelência 

acadêmica e conta com ótimo relacionamento interpessoal (docentes, discentes, TAEs e 

comunidadade), que pode ser comprovado pela recente fusão dos PPGs, e, possui ainda, 

como alicerce, o espírito colaborativo.  

 
Como esse planejamento estratégico foi construído? 

Em novembro de 2020, ao final do quadriênio 2017-2020, houve nova eleição 

para a Coordenação e para a composição do Colegiado do Programa. Nas primeiras 

reuniões dessa nova coordenação foi destacada a necessidade de formulação de um 

novo planejamento estratégico previsto para os próximos dois ciclos de avaliação, visto 

que o planejamento vigente previa somente um ciclo de avaliação. Naquele momento, o 

plano estratégico era necessário tanto para atender as demandas do processo de 

avaliação da CAPES como para nortear as tomadas de decisões das novas Coordenações 

do Programa durante os próximos dois ciclos avaliativos. Diante do desafio de construir 

o planejamento estratégico, a Coordenação reuniu-se com a Pró-reitoria de Pós-

graduação e Pesquisa da UFJF e com Comissão de Autoavaliação do Programa. A 

Comissão de Autoavaliação recolheu demandas, críticas e sugestões dos discentes, 

docentes e secretaria do PPG, e, juntamente com apoio do Colegiado do Programa, 

formulou esse planejamento estratégico. O documento foi apresentado e discutido pela 

comunidade acadêmica do PPG no Seminário de Autoavaliação, que aconteceu em 06 

de abril de 2021. O planejamento estratégico do PPG está em consonância com o 

planejamento estratégico da Universidade Federal de Juiz de Fora e com o planejamento 

da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UFJF. Parte das ações e metas propostas 

no planejamento estratégico do PPG estão também em consonância com as 

macropolíticas (ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura) e outras ações (pessoal, 

relações internacionais, sustentabilidade, infraestrutura, imagem institucional, 

autoavaliação) contidas na organização inicial do novo PDI (em construção) da UFJF 

para os próximos 04 anos (2021-2025).    
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Eixos temáticos do planejamento estratégico 

Esse planejamento estratégico foi organizado em cinco eixos temáticos (Figura 3): (a) 

aprimoramento do processo de gestão, (b) captação de recursos financeiros, (c) corpo 

discente, (d) impacto social e (e) internacionalização. Para cada eixo temático são 

definidos objetivos, metas, prazos de implementação e indicadores de conclusão. 

No total são estabelecidas 30 metas que precisam ser concluídas até 2030, sendo 

que a grande maioria dessas tem previsão de implementação para os próximos quatro 

anos. A implementação das metas e o alcance dos indicadores de conclusão irão resultar 

na melhoria da formação de recursos humanos, da geração de conhecimento, e, da 

produção de tecnologias ambientais. Essas três atividades fins representam a missão do 

PPG Biodiversidade. 

 

Figura 3 – Fluxograma de construção Planejamento estratégico, com os cinco eixos temáticos 
resultando nas atividades “fins” do PPG Biodiversidade. 
 

EIXOS TEMÁTICOS 

A. Aprimoramento do processo de Gestão 

Objetivo: aprimorar o processo de gestão das atividades do PPG Biodiversidade 

utilizando técnicas inovadoras e modernas de gestão participativa com ênfase na 

descentralização das decisões. 

 

Metas, prazos para implementação e indicadores de conclusão: 

1) Reestruturar as Coordenações Adjuntas e Comissões do PPG Biodiversidade e 

nomear seus integrantes a cada 02 anos, ampliando participação docente na gestão 

do PPG. 

PRAZO – 6 meses. 

Auto avaliação 2021 Panejamento Estratégico

Aprimoramento do 

Processo de Gestão

Captação de Recurso 
Financeiro

Corpo Discente

Impacto Social

Internacionalização

Formação de Recursos 
Humanos

Geração de Conhecimento

Tecnologias Ambientais
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INDICADOR – Instrução normativa com nomeação dos integrantes das 

Comissões e das Coordenações Adjuntas. 

2) Implementar a comissão de internacionalização do PPG Biodiversidade. 

PRAZO – 6 meses 

INDICADOR – Publicação da normativa com a nomeação dos integrantes da 

comissão. 

3) Implantar procedimentos operacionais padrões (POPs) para demandas, dúvidas e 

questionamentos de maior frequência dos discentes e docentes do PPG 

Biodiversidade. 

PRAZO – 1 ano 

INDICADOR – Publicação e disponibilização dos POPs administrativos. 

4) Aumentar a representatividade de docentes mulheres na Coordenação, no 

Colegiado e nas Comissões e Coordenações adjuntas do PPG Biodiversidade. 

PRAZO – 1 ano 

INDICADOR – Número de docentes mulheres na Coordenação, no Colegiado e 

nas Comissões e Coordenações Adjuntas do PPG Biodiversidade. 

5) Realizar anualmente a autoavaliação do PPG Biodiversidade. 

PRAZO – 1 ano 

INDICADOR – relatório bianual de autoavaliação do Programa. 

 

B. Captação de Recursos Financeiros 

Objetivo: aumentar a captação de recursos financeiros próprios do Programa e diminuir 

a dependência das fontes atuais de recurso financeiros provenientes do Governo Federal 

e Estadual. 

 

Metas, prazos para implementação e indicadores de conclusão: 

6) Formar um Grupo de Trabalho (GT) para levantamento de oportunidades de busca 

por financiamento, e divulgar o relatório desse GT para docentes e discentes do 

PPG Biodiversidade. 

PRAZO – 1 ano. 

INDICADOR – relatório do GT. 

7) Iniciar a prestação de serviço pelo Laboratório Multiusuário do Programa e pelos 

laboratórios associados ao PPG Biodiversidade. 

PRAZO – 2 anos. 
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INDICADOR – Ata da aprovação do regimento do laboratório multiusuário e dos 

laboratórios associados. 

8) Apresentar aos docentes e discentes os caminhos alternativos para obtenção de 

recursos financeiros, provenientes de empresas públicas e privadas, e de agencias 

de fomento internacionais. 

PRAZO – 2 anos. 

INDICADOR – Número de projetos financiados por agencias não 

governamentais. 

9) Investir recurso na divulgação do Programa e dos serviços que poderão ser 

oferecidos pelos docentes, discentes e principalmente pelos laboratórios 

associados. 

PRAZO – 3 anos. 

INDICADOR – Número de projetos financiados com verbas não governamentais. 

10) Realizar reuniões anuais de aproximação de empresários e investidores com os 

docentes do Programa. 

PRAZO – 2 anos. 

INDICADOR – Aumento do número de projetos com financiamento.  

 

C. Corpo discente 

Objetivo: formar mestres e doutores com excelência em todo o processo e aprimorar os 

métodos de monitoramento dos egressos do Programa. 

 

Metas, prazos para implementação e indicadores de conclusão: 

11) Reestruturar a grade de disciplinas do PPG Biodiversidade para adequá-las as 

linhas de pesquisa, transformando-as em disciplinas transversais e colaborativas 

entre docentes. 

PRAZO – 2 anos. 

INDICADOR – Mudança na grade de disciplina do PPG Biodiversidade. 

12) Implementar as mudanças sugeridas no Seminário de Autoavaliação do Programa 

em relação as disciplinas, aos métodos de avaliação, de interação 

discentes/docentes e de monitoramento dos egressos. 

PRAZO – 2 anos. 

INDICADOR – Relatório bianual de autoavaliação. 
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13) Aumentar a capacitação docente, com reflexos diretos na ampliação das 

oportunidades de estágio no exterior para os discentes do PPG. 

PRAZO – 4 anos. 

INDICADOR: Número de docentes que realizaram cursos de capacitação ao 

longo do quadriênio. 

14) Implementar o Comitê de Acompanhamento discentes para assuntos não 

acadêmicos. 

PRAZO – 1 ano. 

INDICADOR: Divulgação do comitê e das suas atividades no site do Programa. 

15) Criar um grupo de trabalho (GT), com participação de docentes e discentes, para 

propor métodos de integração discente. 

PRAZO – 2 anos. 

INDICADOR – Melhora das avaliações quanto a integração acadêmica. 

 

D. Impacto Social 

Objetivo: intensificar o contato com a sociedade em seus diversos setores (industrial, 

empresarial, educacional) para disseminar o conhecimento produzido no PPG 

Biodiversidade, formar profissionais capacitados para atuarem nos diversos campos da 

sociedade, e gerar tecnologias ambientais aplicáveis no pais, e, principalmente, na Zona 

da Mata Mineira. 

 

Metas, prazos para implementação e indicadores de conclusão: 

16) Estabelecer as diretrizes para a Comissão de Divulgação e Imagem do Programa, 

bem como criar e/ou adequar as mídias sociais do Programa (Facebook, Youtube, 

Instagram, Twitter). 

PRAZO: 2 anos. 

INDICADOR: Melhoria da avaliação do impacto social do Programa nas 

avaliações da CAPES e na autoavaliação do Programa; adequação das redes 

sociais do Programa; e aumento do número de interações através delas. 

17) Implementar um curso na modalidade MINTER com uma Universidade no estado 

de Minas Gerais. 

PRAZO: 4 anos. 

INDICADOR: Implementação do curso. 
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18) Aumentar a participação dos docentes e discentes do Programa nos canais de 

divulgação científica da UFJF. 

PRAZO: 4 anos. 

INDICADOR: Número de participações anuais dos docentes e discentes nas 

mídias da UFJF. 

19) Criar um curso lato sensu vinculado às linhas de pesquisa do PPG Biodiversidade. 

PRAZO: 5 anos 

INDICADOR: Criação do curso lato sensu. 

20) Ampliar as ações de extensão do PPG Biodiversidade. 

PRAZO: 5 anos 

INDICADOR: Criação de projeto de extensão envolvendo vários docentes e 

discentes do PPG para divulgar biodiversidade e problemas ambientais da região 

em escolas da Zona da Mata Mineira e em espaços públicos da cidade (Jardim 

Botânico, Praças e Parques). 

 

E. Internacionalização 

Objetivo: aumentar o impacto e o reconhecimento internacional do PPG Biodiversidade 

através do número de projetos e cooperações internacionais, da produção científica em 

revistas internacionais, do aumento de citações dos trabalhos científicos, do aumento do 

fluxo de discentes e docentes entre o PPG Biodiversidade e os parceiros internacionais. 

 

Metas, prazos para implementação e indicadores de conclusão: 

21) Ofertar ao menos duas disciplinas em língua inglesa anualmente, ao longo dos 

próximos 8 anos, dois ciclos avaliativos. 

PRAZO – 1 ano. 

INDICADOR – Total de disciplinas oferecidas em língua inglesa a partir de 2022. 

22) Ofertar a cada dois anos o evento “Internacional Meeting on Behavior, Ecology 

and Evolution (IMBEE).  

PRAZO – 8 anos. 

INDICADOR – Regularidade no oferecimento da reunião internacional. 

23) Realizar palestras semestrais com pesquisadores internacionais que são 

referências nas linhas de pesquisa do Programa. 

PRAZO – 8 anos. 
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INDICADOR – Total de palestras internacionais realizadas no Programa ao longo 

de um ano. 

24) Dobrar o número de protocolos de cooperações internacionais com instituições 

referências na área de concentração do Programa. 

PRAZO – 4 anos. 

INDICADOR – Total de protocolos de cooperação assinados. 

25) Assinar mais quatro acordos novos de cotutela do Programa com Universidades 

ou Instituições de Pesquisa no exterior. 

PRAZO – 8 anos. 

INDICADOR – Total de acordos de cotutela assinados no Programa. 

26) Aumentar em três vezes a participação de discentes e docentes em congressos 

internacionais com apresentação de trabalhos. 

PRAZO – 8 anos. 

INDICADOR – Total de discentes e docentes que participam de congressos 

internacionais. 

27) Duplicar a captação de recursos financeiros internacionais. 

PRAZO – 4 anos 

INDICADOR – Quantidade de projetos internacionais com financiamento. 

28) Manter o afastamento anual de pelo menos um docente do Programa para 

capacitação no exterior. 

PRAZO – 8 anos. 

INDICADOR – Número de docentes com afastamento para capacitação no 

exterior. 

29) Dobrar a quantidade de alunos estrangeiros no Programa. 

PRAZO – 8 anos. 

INDICADOR – Número de discentes estrangeiros no Programa. 

30) Dobrar o número anual de discentes de doutorado com experiência no exterior 

(doutorado sanduíche). 

PRAZO – 8 anos. 

INDICADOR – Número de discentes de doutorado com experiência internacional. 
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Acompanhamento e responsabilidades das metas 

 A execução de cada meta proposta está vinculada a um responsável dentro do 

Programa. Cabe a esse responsável acompanhar o desenvolvimento da meta e garantir o 

sucesso de implementação que será medido através dos indicadores de sucesso que 

foram definidos e apresentados nesse planejamento estratégico. Para cada meta proposta 

é, ainda, fornecido um calendário de acompanhamento pela coordenação e pelo 

Colegiado do Programa (Figura 4 e Tabela 1). 

 

 

Figura 4 – Linha do tempo do PPG Biodiversidade com o início dos antigos PPG Biologia e 

Comportamento Animal e PPG Ecologia, as datas de cumprimento das Metas do plano de Metas 

2017-2020 e o indicativo de metas até 2030. 
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Tabela 1 – Eixos temáticos, Prazos, Indicadores de sucesso, Responsáveis e Frequência de acompanhamento das Metas propostas neste planejamento 
estratégico do PPG Biodiversidade e Conservação da Natureza da UFJF. 

 

Eixo Temático Meta Descrição da meta Prazo Indicador Responsável Frequencia de 
acompanhamento 

Aprimoramento do 
processo de gestão 

1 
Reestruturar as coordenações adjuntas e 
comissões do Programa e nomear seus 
integrantes a cada 2 anos 

6 
meses 

Instrução normativa com nomeação dos integrantes das comissões e 
das coordenações adjuntas. 

Coordenação / 
Colegiado 

Mensal 

2 
Implementar a comissão de 
internacionalização do PPG Biodiversidade 

6 
meses 

Publicação da normativa com a nomeação dos integrantes da 
comissão. 

Coordenação / 
Colegiado 

Mensal 

3 
Implantar Procedimentos Operacionais 
Padrões (POPs) para dúvidas e 
questionamentos rotineiros do Programa 

1 ano Publicação e disponibilização dos POPs administrativos. 
Secretaria 

administrativa 
Trimestral 

4 

Aumentar a representatividade de docentes 
mulheres na Coordenação, no Colegiado e 
nas Comissões e Coordenações adjuntas do 
Programa 

1 ano 
Número de docentes mulheres na coordenação, no Colegiado e nas 
Comissões e Coordenações adjuntas do Programa 

Coordenação / 
Colegiado 

Semestral 

5 
Aplicar anualmente os questionários de auto 
avaliação do Programa 1 ano Relatório bianual de auto avaliação do Programa 

Coordenação Adjunta 
de Auto avaliação e 

Estudo do PPG 
Anual 

Captação de recursos 
Financeiros 

6 

Formar um Grupo de Trabalho (GT) para 
levantamento de oportunidades de busca 
por financiamento, e divulgar o relatório 
desse GT para docentes e discentes do 
Programa 

1 ano Relatório do GT 
Coordenação / 

Colegiado Bimestral 

7 
Iniciar a prestação de serviço pelo 
laboratório multiusuário do Programa e 
pelos laboratórios associados ao PPG 

2 anos 
Ata da aprovação do regimento do laboratório multiusuário e dos 
laboratórios associados 

Comissão de 
Infraestrutura, Normas 

e Procedimentos 
Semestral 
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8 

Apresentar aos docentes e discentes os 
caminhos alternativos para obtenção de 
recursos financeiros, provenientes de 
empresas públicas e privadas, e de agencias 
de fomento internacionais 

2 anos Número de projetos financiados por agencias não governamentais 
GT para levantamento 

de oportunidades 
financeiras 

Semestral 

9 

Investir recurso na divulgação do Programa 
e dos serviços que poderão ser oferecidos 
pelos docentes, discentes e principalmente 
pelos laboratórios associados. 

3 anos Número de projetos financiados com verbas não governamentais Coordenação / 
Colegiado 

Anual 

10 
Realizar reuniões anuais de aproximação de 
empresários e investidores com os docentes 
do Programa 

2 anos Aumento do número de projetos com financiamento.  Coordenação Semestral 

Corpo Discente 

11 

Reestruturar a grade de disciplinas do 
Programa para adequá-las as novas linhas de 
pesquisa e transformando-as em disciplinas 
transversais e colaborativas entre docentes 

2 anos Mudança na grade de disciplina do Programa 
Coordenação Adjunta 

de Ensino 
Bimestral 

12 

Implementar as mudanças sugeridas no 
seminário de auto avaliação do Programa 
em relação as disciplinas, aos métodos de 
avaliação, de interação discentes/docentes e 
de monitoramento dos egressos 

2 anos Relatório bianual de auto avaliação Coordenação Semestral 

13 Aumentar a capacitação docente 4 anos 
Número de docentes que realizaram cursos de capacitação ao longo do 
quadriênio. 

Coordenação Anual 

14 
Implementar o Comitê de Acompanhamento 
discentes para assuntos não acadêmicos 

1 ano Divulgação do comitê e das suas atividades no site do Programa 
Comitê de 

acompanhamento 
Bimestral 

15 
Criar um grupo de trabalho (GT), com 
participação de docentes e discentes, para 
propor métodos de integração discente 

2 anos Melhora das avaliações quanto a integração acadêmica Coordenação Bimestral 

Impacto Social 16 

Criar e estabelecer as diretrizes para a 
comissão de divulgação e imagem do 
Programa e criar e/ou adequar as mídias 
sociais do Programa 

2 anos 
Melhoria da avaliação do impacto social do Programa nas avaliações da 
CAPES e na auto avaliação do Programa. 

Comissão de 
divulgação e Imagem 

do Programa 
Semestral 
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17 
Implementar um curso na modalidade 
MINTER com uma universidade no estado de 
Minas Gerais 

4 anos Implementação do curso Coordenação / 
Colegiado 

Semestral 

18 
Aumentar a participação dos docentes do 
Programa nos canais de divulgação científica 
da UFJF 

4 anos Número de participações anuais dos docentes nas mídias da UFJF Coordenação / 
Docentes 

Mensal 

19 
Criar um curso lato sensu vinculado as linhas 
de pesquisa do Programa 

5 anos Criação do curso lato sensu 
Coordenação / 

Colegiado 
Semestral 

 20 Ampliar as ações de extensão do Programa 5 anos 
Criação de projeto de extensão envolvendo vários docentes e discentes 
do PPG para divulgar biodiversidade e problemas ambientais da região 
em escolas da Zona da Mata Mineira e em espaços públicos da cidade 

Coordenação / 
Colegiado 

Anual 

Internacionalização 

21 
Ofertar ao menos duas disciplinas em língua 
inglesa anualmente, ao longo dos próximos 
8 anos, dois ciclos avaliativos 

1 ano Total de disciplinas oferecidas em língua inglesa a partir de 2022 
Coordenação Adjunta 

de Ensino Anual 

22 
Ofertar a cada dois anos o evento 
“Internacional meeting on Behavior, Ecology 
and Evolution” 

8 anos Regularidade no oferecimento da reunião internacional 
Coordenação / 

Colegiado Bianual 

23 

Realizar palestras semestrais com 
pesquisadores internacionais que são 
referências nas linhas de pesquisa do 
Programa 

8 anos Total de palestras internacionais realizadas no Programa ao longo de 
um ano 

Coordenação / 
Colegiado 

Semestral 

24 

Dobrar o número de protocolos de 
cooperações internacionais com instituições 
referências na área de concentração do 
Programa 

4 anos Total de protocolos de cooperação assinados Coordenação / 
Colegiado 

Anual 

25 
Assinar mais 4 acordos novos de cotutela do 
Programa com universidades ou instituições 
de pesquisa no exterior 

8 anos Total de acordos de cotutela assinados no Programa 
Coordenação / 

Colegiado 
Anual 
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26 

Aumentar em 3 vezes a participação de 
discentes e docentes em congressos 
internacionais com apresentação de 
trabalhos 

8 anos Total de discentes e docentes que participam de congressos 
internacionais. 

Coordenação / 
Colegiado 

Anual 

27 Duplicar a captação de recursos financeiros 
internacionais 

4 anos Quantidade de projetos internacionais com financiamento 
GT para levantamento 

de oportunidades 
financeiras 

Anual 

28 
Manter o afastamento anual de pelo menos 
um docente do Programa para capacitação 
no exterior 

8 anos Número de docentes com afastamento para capacitação no exterior 
Coordenação / 

Colegiado 
Anual 

29 
Dobrar a quantidade de alunos estrangeiros 
no Program 

8 anos Número de discentes estrangeiros no Programa 
Coordenação / 

Colegiado 
Anual 

30 
Dobrar o número anual de discentes de 
doutorado com experiência no exterior 
(doutorado sanduíche) 

8 anos Número de discentes de doutorado com experiência internacional 
Coordenação / 

Colegiado Anual 
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4. Implementação, execução e avaliação do Planejamento Estratégico 

 As metas propostas neste planejamento estratégico estão aceitas pela 

comunidade do PPG Biodiversidade no momento da sua aprovação pela Congregação 

do Programa. A execução das metas fica a cargo dos agentes específicos de cada meta, 

todos apresentados na Tabela 1. A coordenação e o Colegiado do Curso acompanharão 

o andamento do cronograma de atendimento das metas e dos indicadores de sucesso. A 

Coordenação e o Colegiado são responsáveis pela execução de algumas metas 

específicas. Por fim, mudanças nesse planejamento estratégico só podem ser realizadas 

mediante aprovação da Congregação do Programa. É função das futuras Coordenações 

do curso prezar pelo cumprimento das metas aprovadas dentro dos cronogramas 

estabelecidos. 

 

5. Documentos Bases 
 

1) Plano de Desenvolvimento Institucional (2016-2020) da Universidade Federal de 

Juiz de Fora – disponível no endereço: 

https://www2.ufjf.br/transparencia/wpcontent/uploads/sites/91/2018/01/pdi_corrigido.p

df 

2) Plano Estratégico da Pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora – 

disponível no endereço: 

https://www2.ufjf.br/propp//wpcontent/uploads/sites/20/2021/01/PlanoEstratégico-

v1.pdf 

3) Autoavaliação da Pós-graduação e a constituição de um plano estratégico do PPG – 

disponível no endereço: 

https://www2.ufjf.br/propp//wp-content/uploads/sites/20/2021/01/Autoavaliação-v1.pdf 

4) Documento de Área: Área 07 – Biodiversidade – disponível no endereço: 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/biodiversidade-pdf 

5) Relatório de avaliação do PPG Biodiversidade e Conservação da Natureza – 

disponível no endereço: https://www2.ufjf.br/ppgbiodiversidade/ 

____________________________________________________                                                                                                ___________________________________________________ 

Prof. Dr. Roberto Júnio Pedroso Dias                                                                      Prof. Dr. Nathan Oliveira Barros 
Coordenador PPG Biodiversidade e                                                                 Vice Coordenador PPG Biodiversidade e  
       Conservação da Natureza                                                                                Conservação da Natureza   
 


