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1. Introdução 

 

 O Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados 

(PPGCTLD) é constituído em formato de associação da Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF) com as instituições colaboradoras EMBRAPA Gado de Leite e a 

EPAMIG/ILCT, sediadas na cidade de Juiz de Fora – MG. 

 O presente documento tem como objetivo apresentar as etapas que 

compreenderam o processo de Autoavaliação, já implementado no PPGCTLD. O 

Planejamento estratégico do Programa é elaborado considerando a Autoavaliação do 

Programa, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Plano de Ação vigentes 

na UFJF e os documentos da área de Ciência de Alimentos (Programas Profissionais). 

 A Autoavaliação do Programa é uma importante ferramenta para a percepção 

das potencialidades e fragilidades do Curso, contribuindo para a identificação de 

oportunidades e estabelecimento de metas. A Autoavaliação está estruturada nas 

seguintes etapas: 1. Políticas e Preparação; 2. Implementação; 3. Análise e Divulgação 

dos Resultados; 4. Uso dos Resultados e 5. Metavaliação. 

 O Programa realizou as ações para implementação da sua Autoavaliação, de 

acordo com as orientações do Relatório do Grupo de Trabalho de Autoavaliação de 

Programas de Pós-Graduação criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e os documentos internos da Universidade Federal 

de Juiz de Fora.  

 Os formulários de cada temática foram aplicados, utilizando a plataforma Google 

Forms, a docentes, discentes, egressos, técnicos e alguns também à comunidade 

externa à Universidade, permitindo uma ampla participação de diversos segmentos. Os 

formulários foram elaborados considerando três dimensões: Avaliação dos discentes e 

egressos, Avaliação dos docentes e Avaliação do Programa.  

 Dessa forma, a Autoavaliação, desenvolvida de forma sistemática e contínua no 

PPGCTLD, constitui em instrumento eficaz para o desenvolvimento de estratégias para 

a melhoria do Programa, propiciando uma maior produção de conhecimento e uma 

melhor formação dos discentes.  

 

 

 



2. Plano de Autoavaliação   

2.1 Políticas e Preparação 

 A Autoavaliação do PPGCTLD é realizada de acordo com a Política de 

Autoavaliação da UFJF. Para a realizar a Autoavaliação são criadas comissões internas 

para a condução do processo, considerando as temáticas propostas pelo Grupo de 

Trabalho de Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação, criado pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). As comissões são 

constituídas por docentes, discentes, egressos e técnicos que são responsáveis pela 

estruturação da Política de Autoavaliação do Programa.  

 Os docentes são representantes da UFJF e das instituições colaboradoras, 

EMBRAPA Gado de Leite e EPAMIG ILCT. A Autoavaliação é realizada anualmente por 

meio da aplicação de questionários que avaliam os docentes, os discentes, os egressos 

e o Programa. A avaliação do Programa é realizada também pela comunidade não 

acadêmica, incluindo empresas do setor de lácteos, órgãos e instituições públicas. Ao 

final de cada ano, os resultados obtidos são analisados e direcionam o Planejamento 

Estratégico do Programa. 

2.2 Implementação  

 Após a constituição das comissões, são elaborados e aplicados os formulários, 

utilizando a plataforma Google Forms, considerando as temáticas propostas pela 

CAPES e o público-alvo. Os links dos formulários estão disponíveis no Apêndice I deste 

documento. 

 Dentre os critérios de avaliação dos discentes e egressos, destacam-se: a 

contribuição das disciplinas e da dissertação para a carreira profissional, o impacto da 

titulação no trabalho e a produção científica e técnica. Para a avaliação dos docentes  

destacam-se: a produção científica e técnica, a qualidade da orientação, a integração 

com outros docentes, a capacidade de captação de recursos, a capilaridade nacional e 

internacional e a formação continuada. Para avaliação do Programa, destacam-se os 

seguintes critérios: a qualidade das disciplinas, a infraestrutura, equipe técnica das três 

instituições envolvidas no PPGCTLD, a comunicação com os discentes e com a 

comunidade, a transferência de conhecimento, o impacto na sociedade e a 

internacionalização. 

 

 



2.3. Análise e Divulgação dos Resultados 

 Os resultados são tabelados e analisados por meio da estratégia de análise de 

Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (FOFA - do inglês SWOT: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities e Threats). Após a análise, os resultados são divulgados 

por meio de relatórios no site do Programa e apresentados ao Colegiado do Programa, 

à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFJF e à CAPES.  

2.4. Uso dos Resultados  

 Os resultados são utilizados para elaboração do Planejamento estratégico do 

Programa com a implementação de ações para a melhoria continuada do PPGCTLD. O 

Plano estratégico do Programa também é divulgado por meio de relatórios no site do 

Programa e apresentados ao Colegiado do Programa, à Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

e Pesquisa da UFJF e à CAPES 

2.5. Metavaliação 

 A Autoavaliação será monitorada anualmente pela Comissão de Autoavaliação 

a fim de otimizar o processo para garantia do desenvolvimento do Programa de Pós-

Graduação em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados.  

3. Considerações Finais  

 A implementação da Autoavaliação no PPGCTLD se coloca numa nova 

perspectiva de avaliação multidimensional, visando a melhoria de sua qualidade, 

possibilitando manter o foco na formação e pesquisa, inovação e transferência de 

conhecimento, ações afirmativas, internacionalização e impacto acadêmico e social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE I 

FORMULÁRIOS DE AUTOAVALIAÇÃO (Google Forms) 

Formulário I PPGCTLD 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclEgXDEIFbQQoGE1ttE7QbHMAUVOPD

wiw5MGM7hQ_LTINBcg/viewform?usp=share_link 

Formulário II PPGCTLD 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7thlaBdvqfvyT3Vk66wH00GSL_3HxFLM

QVafbWtaP0s9H4w/viewform?usp=share_link 

Formulário III PPGCTLD 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5jLgHwZ0cN6o30-

O0EJACvxoB0OS6eL7B7GB3qznxtzbsfg/viewform?usp=share_link 

Formulário IV PPGCTLD 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeub6mu1z9EUYbQHdUENTN0VbZwwoH

kKr4xA1T7I-zk09Wjsg/viewform?usp=share_link 

Formulário V PPGCTLD 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2cksqT3TfIF05_81sPWS4miKQJ8TnlHE

YAmF43ICJSYC_3Q/viewform?usp=share_link 

Formulário VI PPGCTLD 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Cn3sLpcmUugSQRC_G-

9Nrjkjy7PxZkWTTdpjI97-LBPN3g/viewform?usp=share_link 

Formulário VII PPGCTLD 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuZ6u837SS2clAezl7DUAPUY22AlQJEp

QWYoFHCVNanMK3xw/viewform?usp=share_link 

Formulário VIII PPGCTLD 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeccR1ZgHrMwBQObl2eLsd1uEFzQp0_F

xobEEzfxQUZQk_P0A/viewform?usp=share_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclEgXDEIFbQQoGE1ttE7QbHMAUVOPDwiw5MGM7hQ_LTINBcg/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclEgXDEIFbQQoGE1ttE7QbHMAUVOPDwiw5MGM7hQ_LTINBcg/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7thlaBdvqfvyT3Vk66wH00GSL_3HxFLMQVafbWtaP0s9H4w/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7thlaBdvqfvyT3Vk66wH00GSL_3HxFLMQVafbWtaP0s9H4w/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5jLgHwZ0cN6o30-O0EJACvxoB0OS6eL7B7GB3qznxtzbsfg/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5jLgHwZ0cN6o30-O0EJACvxoB0OS6eL7B7GB3qznxtzbsfg/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeub6mu1z9EUYbQHdUENTN0VbZwwoHkKr4xA1T7I-zk09Wjsg/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeub6mu1z9EUYbQHdUENTN0VbZwwoHkKr4xA1T7I-zk09Wjsg/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2cksqT3TfIF05_81sPWS4miKQJ8TnlHEYAmF43ICJSYC_3Q/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2cksqT3TfIF05_81sPWS4miKQJ8TnlHEYAmF43ICJSYC_3Q/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Cn3sLpcmUugSQRC_G-9Nrjkjy7PxZkWTTdpjI97-LBPN3g/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Cn3sLpcmUugSQRC_G-9Nrjkjy7PxZkWTTdpjI97-LBPN3g/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuZ6u837SS2clAezl7DUAPUY22AlQJEpQWYoFHCVNanMK3xw/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuZ6u837SS2clAezl7DUAPUY22AlQJEpQWYoFHCVNanMK3xw/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeccR1ZgHrMwBQObl2eLsd1uEFzQp0_FxobEEzfxQUZQk_P0A/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeccR1ZgHrMwBQObl2eLsd1uEFzQp0_FxobEEzfxQUZQk_P0A/viewform?usp=share_link

