
 
 

PLANO ESTRATÉGICO PPG 

ANEXO 2 – Plano Estratégico Quadrienal 2017-2020 

 

PPG: BIOLOGIA ANIMAL 

Curso(s): MESTRADO 

Nível: ( X ) Acadêmico ( ) Profissional  

Conceito na última avaliação – CAPES: 3 

Coordenador: DIEGO JOSÉ SANTANA SILVA 

Unidade Setorial de Lotação: INBIO 



2. Análise Ambiental Externa:  

b) Destacar os 5 PPGs selecionados para indicadores-meta, a partir da ficha de avaliação do 

Item 1. 

 

1. BIOCIÊNCIAS (ZOOLOGIA) - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 

(CONCEITO 6) 

 

2. CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGIA) - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (CONCEITO 6) 

 

3. BIOLOGIA ANIMAL - UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/SJR. PRETO 

(CONCEITO 6) 

 

4. CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGIA) - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/JOÃO PESSOA 

(CONCEITO 5) 

 

5. CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGIA) - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

(CONCEITO 5) 

 



 

3. Diagnóstico do PPG  

 

a) Histórico do PPG: evidenciar ano de criação e destacar aspectos evolutivos. 

O Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal (PPGBA) foi recomendado pela Capes (OFÍCIO Nº 273-23/2010) 

em 15/12/2010 e iniciou suas atividades de implantação no primeiro semestre de 2011. A sua primeira turma, denominada 

de Turma 2011, ingressou e começou suas atividades em agosto desse mesmo ano. A partir da demanda de profissionais 

graduados nos cursos de Ciências Biológicas e áreas afins, mas sem capacitação qualificada nas diferentes áreas relacionadas 

à biologia animal, verificou-se o grande potencial para implementar o PPGBA a fim de oferecer o mestrado acadêmico e 

assim suprir essa lacuna na região do Mato Grosso do Sul (MS) e estados limítrofes para atuar no mercado de trabalho na 

área da academia e pesquisa. Adicionalmente, um grupo de professores atuantes em diferentes áreas das Ciências 

Biológicas da UFMS envolvendo organismos animais, mas que até então apresentavam escassa integração entre si e/ou 

com pouca expressão e inserção na pós-graduação (por falta enquadramento nas suas linhas de pesquisa), ansiavam por 

alavancar o desenvolvimento de estudos integrados que compreendesse áreas correlatas à zoologia, além de incrementar 

sua inclusão e participação na formação de recurso humano nessa área. 

Estes docentes, agregados a outros com produção científica e orientações já consolidadas, apresentavam grande 

potencial para se tornar um grupo de excelência na área de biologia animal. O conjunto dessas aspirações somadas ao atual 

contexto regional favoreceu e motivou a implementação de um PPG que contemplasse um dos principais tesouros regionais 

do MS, a sua rica biodiversidade, com ênfase na produção de ciência básica com aplicação no ensino, na conservação e 

compreensão da biologia dos animais. Em virtude do MS apresentar elevada heterogeneidade de ambientes, diversidade 

topográfica, altitudinal e fitofisionômica, com regiões representativas dos domínios do Cerrado, Pantanal, Floresta Atlântica 

e Chaco, oportuniza um enorme campo de estudo abrangendo a fauna silvestre associada a essa variedade ambiental no 

estado. Assim, diante desse cenário acadêmico e regional, o PPGBA foi proposto a fim de viabilizar a capacitação de recurso 

humano do estado do Mato Grosso do Sul e região Centrooeste, o desenvolvimento e o incremento de pesquisas na área 

de zoologia, em diferentes facetas da biologia animal, inseridas em duas linhas de pesquisa: Sistemática e Bionomia Animal 

e Morfofisiologia e Fisiopatologia Animal, com ênfase em entomologia, patologia, fisiopatologia da reprodução, 

parasitologia, taxonomia e sistemática, ecologia e história natural de grupos invertebrados e vertebrados. Dessa forma, 

constituiu-se um Programa multicampi, contando com participação de docentes oriundos de quatro campi da UFMS, sendo 

eles: I) Três Lagoas, na borda leste, II) Corumbá, na borda oeste, III) Aquidauana e IV) Campo Grande, na região central do 

MS, com sede nessa última, além da participação de docente de instituição privada (Uniderp-Anhanguera). Ao fim de 2013, 

após planejamento das demandas do PPGBA e incentivo por parte da UFMS, houve contratação, via concurso, para docentes 

efetivos, cujas áreas de atuação estão inseridas nas linhas de pesquisa do PPGBA, o que vem contribuindo para a 

consolidação e fortalecimento do PPGBA desde então. Assim, o corpo docente foi ampliado, visando incorporar esses 

docentes, fortalecer os grupos e linhas de pesquisa, além de expandir o rol de disciplinas optativas, dando a oportunidade 

de ampliar as habilidades e competências dos discentes. Há forte interação e afinidade entre os integrantes do PPGBA e do 

PPG em Ecologia e Conservação (PPGEC), tanto pessoal, como entre as áreas de atuação, no compartilhamento de 

metodologias e rotinas de trabalho nos laboratórios/campo, o que favorece, motiva e estimula estudos integrados e em 

parceria, aprimora a aplicação dos recursos financeiros dos projetos, PPGs, além de compartilhar atividades de ensino, 

extensão e administrativas. Muita produção intelectual envolve mais de um PPG, seja da UFMS, seja de outra IFES. Além 

dessa integração entre os pesquisadores da UFMS, muitos grupos de pesquisa incluem a participação de outras instituições 

do MS e do Brasil, além de desenvolverem ações com parcerias internacionais, culminando em publicações em colaboração. 



O PPGBA é um programa relativamente novo, com menos de seis anos no último ano do quadriênio (2013-2016) que obteve 

53 titulados com média de aproximadamente 25 meses no tempo de defesa. 

A procura pelo curso, em geral, oscilou ano a ano, tendo uma relação de candidatos/vaga aumentada no primeiro 

triênio (2011 com 1,67) e início do quadriênio com a turma 2013 (com 2,83). Porém a partir de 2014, essa taxa de procura 

no processo seletivo foi para 1,7 candidatos/vaga e número de aprovações reduzidas (nove aprovados). Em 2015 e 2016 a 

relação candidato/vaga ficou entre 1,9 e 1,3, respectivamente. Essa redução, em especial no último ano, na procura pelo 

PPGBA e outros cursos de PPGs, pode ser atribuído a um reflexo dos períodos de greve pelo qual as IES, em especial do 

Mato Grosso do Sul, afetou e provocou o atraso na conclusão dos cursos de graduação, o que impediu as candidaturas ao 

mestrado. A maior procura tem sido, historicamente, por parte de graduados de Ciências Biológicas na capital e interior do 

estado do MS (Corumbá, Três Lagoas, Ivinhema), sendo que em 2015 e 2016 houve alunos de outros estados (Tocantins, 

Amazonas, São Paulo, Santa Catarina). O PPGBA foi contemplado inicialmente com cota de bolsistas do programa CAPES-

REUNI que contribuíram com atividades junto à graduação, que incluíam o auxilio aos professores em suas respectivas 

disciplinas de graduação, bem como na orientação de alunos de iniciação científica e estágios voluntários. Há o 

denvolvimento desses bolsistas nos projetos de iniciação científica e monografia, o que resulta na participação da formação 

acadêmica de ambas as partes, e motiva os graduandos a continuar sua carreira acadêmica. Essa interação entre a 

graduação e pós-graduação, que inclui ainda as atividades de estágio a docência, é muito fértil e tem gerado bons frutos, a 

exemplo da publicação de artigos e divulgação em eventos entre eles e também entre docentes e discentes (de graduação 

e pós-graduação).  

Historicamente, o PPGBA foi avaliado uma única vez pela equipe de avaliação da CAPES, em virtude da sua recente 

criação, de forma que o relatório de avaliação do triênio 2010-2012, considerou o curso com o conceito “Bom”, com 

tendência a “Muito Bom”, mantendo-o com a nota 3 (três) para o mesmo. É importante ressaltar, que no referido triênio, 

o PPGBA, até então não possuía egressos (http://ccbs.sites.ufms.br/ppgba/egressos/), o que impossibilitou a avaliação nos 

quesitos relacionados a esse item, a exemplo do tempo de defesa. Ainda assim, a proposta do curso foi considerada 

adequada, consistente e abrangente, resultando no conceito “Bom”. Até então, as linhas de pesquisa e projetos foram 

avaliadas como condizentes com área de concentração proposta (Zoologia), Área de Biodiversidade e à proposta do 

programa. O perfil profissional foi considerado relevante no contexto regional/nacional e estrutura curricular adequada e 

coerente com as metas do Programa. O conjunto de disciplinas tido como adequado à proposta com disciplinas obrigatórias, 

além de Estágio em Docência e Elaboração de Dissertação, assim como as ementas e as referências das disciplinas 

atualizadas. Dessa forma, o PPGBA atingiu o conceito “Muito Bom” no item 1.1. da Proposta do Programa em 2010-12. A 

partir de 2013, o PPGBA manteve as disciplinas obrigatórias e investiu no incremento da oferta de disciplinas optativas na 

estrutura curricular com diversificação de conteúdos em distintas turmas inclusas em Tópicos Especiais (muitas vezes 

oferecidas por bolsistas DCR, PNPD, professores convidados). Ainda, o PPGBA apoiou e organizou eventos com palestras 

esporádicas (http://ccbs.sites.ufms.br/category/eventos-ppgba) que estão i n c l u s a s d e n t r e a s a t i v i d a d e s o b r i 

g a t ó r i a s p a r a o s d i s c e n t e s d o P P G B A (http://ccbs.sites.ufms.br/files/2014/11/Estabelece-as-atividades-

obrigat%C3%B3rias-do-PPGBA.pdf), com o objetivo de proporcionar momentos de reflexão, interação e discussão sobre 

temas específicos das 

áreas de pesquisa dos acadêmicos assim como também oportunizar uma qualificação diversificada e integrada dos 

mesmos. Essas palestras são oferecidas em geral por pesquisadores que desenvolvem pesquisas em parceria com dos 

docentes do PPGBA e que eventualmente visitam seus laboratórios. 

No relatório do triênio (2010-2012) o PPGBA, as metas propostas no que tange à produção de conhecimento e 

formação de recursos humanos e inserção social, o desenvolvimento de projetos de cooperação interinstitucional, foram 

bem avaliados. Porém, o relatório apontou a falta de informações como a ausência de critérios de credenciamento e 



descredenciamento docente e de abertura de vagas por docentes, de forma que foi atribuído conceito “Bom” ao item 1.2. 

A partir daí, ou seja, de 2013, o PPGBA buscou estabelecer critérios mais objetivos e ser mais transparente quanto as suas 

estratégias de desenvolvimento futuro, ao disponibilizar todas as informcações sobre o regulamento, resoluções 

(http://ccbs.sites.ufms.br/ppgba/resolucoes/) e atas das reuniões de colegiado no Boletim de Serviço da UFMS 

(https://bse.ufms.br/bse/). O PPGBA adota, desde sua criação, estratégias para motivar e integrar o corpo docente e 

discente, para melhoria quali e quantitativa da produção intelectual e formação dos recursos humanos, tais como reuniões 

anuais dos docentes e discentes, onde são discutidos conjuntamente os pontos fracos e fortes, avanços do curso, além de 

discutir e propor metas anuais, bianuais no quadriênio. O colegiado se reúne mensalmente para tratar dos trâmites 

corriqueiros do curso, mas também propõe estratégias e normas para incentivar a participação dos acadêmicos em estágios 

e congressos, cumprimento dos prazos para as atividades do curso e finalização das dissertações, criação de clima 

competitivo entre os discentes (e.g. reclassificação de bolsistas com subsídios na produção i n t e l e c t u a l e c u m p r i m 

e n t o d e p r a z o s e s t a b e l e c i d o s p e l o P P G B A - http://ccbs.sites.ufms.br/files/2014/11/Normas-de-

distribui%C3%A7%C3%A3o-de-bolsas-de-mestrado-do-PPGBA.pdf). A coordenação procura proporcionar condições e 

captar recursos para que seus docentes e discentes possam minimamente participar de eventos e treinamentos, ao destinar 

parte do recurso do Proap/Capes e participar de editais específicos denominados de Programa de Pesquisa e Apoio as 

Pósgraduações (PAPOS), junto ao orgão de fomento estadual, FUNDECT-MS. Nesse quadriênio (2013-2016), foram 

utilizados recursos de dois projetos aprovados no PAPOS (editais 2012 e 2014) junto à FUNDECTMS, intitulados “Apoio 

financeiro à participação de estudantes e pesquisadores do Mestrado em Biologia Animal da UFMS em eventos científicos” 

e “Apoio a melhoria da qualificação do Programa de Pósgraduação em Biologia Animal (PPGBA)”. 

Estrategicamente, a coordenação do PPGBA realiza o acompanhamento continuado da produção intelectual de cada 

docente e discente através de pesquisas na plataforma Lattes e questionários enviados via e-mail pessoal ao quadro 

vinculado ao PPGBA. Assim, a partir dessas informações é gerada uma planilha de acompanhamento para direcionar e 

gerenciar as ações do PPGBA. Cada docente e discente é informado semestralmente de sua contribuição individual e coletiva 

na evolução das métricas e índices desejáveis para melhoria do curso, porém esses resultados são apenas estimativas uma 

vez que são passíveis de mudanças, considerando que o Qualis é dinâmico. O relatório de autoavaliação do PPGBA bianual 

(2013-2014) gerado para a reunião de acompanhamento dos PPGs promovido pela coordenação da área Biodiversidade, 

com base nos novos critérios, métricas e divulgação do Qualis2014 apontadas pelo comitê de avaliação de área, em 2015, 

revelou um cenário potencial para o PPGBA. Esse cenário foi bastante preocupante, pois após a classificação da produção 

intelectual com base no Qualis2014, a produção qualificada foi muito abaixo da nossa expectativa uma vez que muitos 

periódicos foram rebaixados de categoria quanto ao estrato Qualis. A partir da autoavaliação 2013-2014 o investimento na 

APCN ao nível de doutorado, planejado e previsto para ser submetido em 2015, foi postergado uma vez que os principais 

itens, isto é, a produção intelectual docente e discente, ainda não alcançaria a média das métricas para curso nota 4 

(quatro).  

A partir da segunda metade do quadriênio, ou seja, início de 2015, essa planilha de acompanhamento da produção 

intelectual do PPGBA foi atualizada e alimentada com as estimativas das futuras publicações qualificadas, os artigos 

publicados, versões prévias digitais dos artigos (in press ou ahead print) e aceitos com acompanhamento da efetiva 

publicação através da Plataforma Lattes de docentes e discentes.  

Em 2016, com a divulgação dos Qualis 2013 a 2015 pode-se ter uma previsão mais realista do cenário e progresso 

do PPGBA quanto à produtividade, mesmo aplicando o Qualis 2015 para as publicações de 2016. O quantitativo da produção 

qualificada de 2013 a 2016 foi significativamente crescente ao longo desse quadriênio tanto para produtos B5+ como para 

B2+, que somaram 220 e 162 produtos, respectivamente, sendo que os últimos dois anos foram os que mais contribuíram. 

Mas tanto numericamente quanto qualitativamente, a produção intelectual foi ampliada no quadriênio quando comparada 



com o último trênio e superou as expectativas de nossas análises prévias relizadas de 2013 a 2015. A porcentagem do NP 

com 6 (seis) ou mais produtos B2 ou superior ou com 3 (três) ou mais produtos no período foi de 67%, enquadrando-se no 

intervalo de valores das métricas para o conceito “Bom” da ficha de avaliação (item 4.1). Por outro lado, o núcleo 

permanente (NP) do PPGBA atingiu o intervalo de métricas para o conceito "Muito Bom", uma vez que 67% do NP atingiu 

350 pontos e 39% do NP atingiu 700 pontos em periódicos A e B do Qualis2014 (itens 4.2a e 4.2b, respectivamente). Esses 

resultados foram bastante positivos e motivadores, pois até 2015, com base nos artigos submetidos e aceitos, esse cenário 

poderia melhorar ou piorar com as flutuações da classificação do Qualis. Houve 53 titulados no quadriênio, com variação 

de 9 a 16 titulados por ano, onde a maioria estão inseridos no mercado de trabalho ou investiram na carreira acadêmica. O 

quantitativo de produtos dos discentes ou egressos no quadriênio ainda estão aquém do desejável para alcançar o conceito 

“Bom”. Estrategicamente, em 2016 a coordenação do PPGBA, através do Projeto PAPOS, disponibilizou três bolsistas de 

apoio técnico para atender cada um dos campi com maior número de docentes e discentes (Corumbá, Três Lagoas e Campo 

Grande) com o intuito de auxiliar os docentes e discentes no apoio ao gerenciamento de projetos de pesquisa e banco de 

dados, na formatação de artigos científicos e consequente aceleração no processo de submissão e publicação em periódicos 

B2+, em especial com egressos e discentes. Ainda, devido ao elevado volume de atividades em que os docentes estavam 

envolvidos, os períodos de imersão disponibilizados aos docentes e discentes não se concretizaram. 

 

d) Diferencial do PPG: destacar o diferencial do PPG diante dos demais no país. Analisar aspectos regionais que possam 

ser importantes na análise. 

Este programa surgiu da demanda observada nos últimos anos dos profissionais formados nos cursos de Ciências Biológicas 

e áreas afins, em desenvolver estudos e qualificar-se nas diferentes áreas relacionadas à biologia animal. Esta demanda veio 

de encontro à vontade de um grupo de docentes que trabalham com diferentes aspectos da biologia animal, de desenvolver 

estudos em conjunto, integrando áreas correlatas à zoologia. Neste panorama acadêmico, o curso de Mestrado em Biologia 

Animal foi proposto para permitir o desenvolvimento de pesquisas em zoologia, que envolvam diferentes aspectos da 

biologia dos animais, com ênfase nas áreas de história natural e comportamento, sistemática, morfofisiologia, patologia 

celular e parasitologia. Somos o único curso de Zoologia do Estado, e no MS temos a presença de diversas ecorregiões com 

peculiaridades animais, que apenas a partir da criação deste programa começaram a ser investigadas. 

 

e) Internacionalização: como o Programa lidou com a internacionalização no quadriênio? Alunos, professores, técnicos, 

sites, convênios? 

Vários docentes do NP têm projetos com ações internacionais, estabelecendo parcerias e troca de experiências. Esses 

estudos em parceria além de favorecer a formação intelectual e tecnológica, resultaram em publicações de melhor 

qualidade e visibilidade nacional e internacional. Um dos projetos interinstitucional de docente do NP do PPGBA (Dr. Luiz 

Eduardo Roland Tavares e Dr. Fernando Paiva), que envolve ação de internacionalização resultou em visita de pesquisadores 

Republica Tcheca na UFMS e nas áreas de estudo. Dr. Tomáš Scholz, na qualidade de professor visitante, ficou alguns dias 

na UFMS (2015) e desenvolveu atividades do projeto, palestra (https://ccbs.ufms.br/category/eventos-ppgba/) envolvendo 

discentes e docentes em suas pesquisas. Ainda, há envolvimento do NP (Dr. Fabio de Oliveira Roque) com instituições na 

França (Dr. Olivier Pays, Universidade de Angers) e Austrália. 

Em virtude dessas parcerias frequentemente oferecemos palestras para nossos discentes e comunidade universitária 

como meio de divulgar, discutir e fortalecer a formação de nossos mestrandos, a exemplo de “Las hojitas caminantes 

(Orthoptera, Tettigoniidae, Typophyllum) del Parque Nacional Iguazú (Argentina)” ministrada por Dr. Holger Braun (Museo 

Nacional de La Plata, Argentina)”, “Ecological responses of large herbivores to the habitat heterogeneity” ministrada pelo 

Dr. Olivier Pays, Universidade de Angers, França, “Managing wild herbivores, from fine scale behavior to spatial ecology: 



implication for conservation” ministrada pelo Dr. Pierre-Cyril Renaud, da Université d` Angers, França; “Publish or Perish” 

ministrada pelo pesquisador Dr. Tomáš Scholz, Republica Tcheca (https://ccbs.ufms.br/category/eventos-ppgba/).  

Ainda, a internacionalização vem ocorrendo paulatinamente à medida em que os artigos de boa qualidade 

produzidos pelo corpo docente e discente são aceitos em periódicos com alto fator de impacto, e à medida que esses artigos 

são citados por outros pesquisadores de renome. 

 

f) Indique, ao menos, 3 pontos fortes do PPG.  

O PPGBA em seu quadro docente permanente formado exclusivamente por professores doutores da própria IES. 

Esses possuem experiência em orientação de Mestrado/Doutorado e Iniciação Científica. A maioria dos docentes coordena, 

ou já coordenou projetos financiados por fontes governamentais e não governamentais, captando recurso externo para 

desenvolver e ampliar pesquisas na área de biologia animal, a exemplo de editais individuais (CNPq e FUNDECT), de 

programas (PRONEX, PRONEM, PPP, PAPOS, entre outros). 

Ainda, ha grande anseio e esforço do grupo em tornar o PPGBA em um curso de qualidade e de excelência. A parceria 

com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através do Programa BIOTA-MS, PAPOS, PPP, tem contribuído para 

fortalecer a formação de profissionais voltados ao estudo da biodiversidade animal e de sua biologia PPGBA. Isso é relevante 

tendo em vista que há poucos Programas de Pós-graduação nesta área na Região Centro Oeste, principalmente nos estados 

de MT e MS. O PPGBA oportuniza o aperfeiçoamento as profissionais de diversas áreas das Ciências Biológicas e afins, tais 

como: zoologia, anatomia, zootecnia, fisiologia animal, parasitologia e doenças parasitárias. 

A grande maioria dos docentes do PPGBA pleitearam bolsas para seus orientandos junto ao órgão de fomento 

estadual (FUNDECT/MS) e conseguiram implementar nove bolsas de mestrado em 2014 e três em 2015. Ainda, a cota de 

bolsa DS/CAPES foi ampliada em duas vagas em 2015, o que permitiu contemplar todos nossos pós-graduandos, com 

exceção daqueles impedidos de receber tal benefício.  

Todos os docentes do núcleo permanente tem ou tiveram projeto com financiamento externo nesses últimos três 

anos (2013-2015) e que majoritariamente inclui o tema de mestrado de seus mestrandos, o que contribui fortemente para 

o custeio e garantia na conclusão do estudo de pós-graduação. O corpo docente é muto motivado e não exita em contribuir 

na elaboração de propostas de projetos individuais e em colaboração para o crescimento do PPGBA. O PPGBA em conjunto 

com a Coordenação do PPG em Ecologia e Conservação (PPGEC) da UFMS visando suprir as dificuldades de espaço físico, 

elaborou um projeto para a construção de uma unidade para o funcionamento destes dois programas e participou do 

Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

(https://www.ufms.br/wpcontent/uploads/2015/12/PDI_realinhado_final.pdf) onde foi previsto a construção de um 

prédio exclusivo para as PPGs do CCBS. Infelizmente nenhum desses projetos obteve recursos institucionais ou externos 

que viabilizassem a proposta. 

Dentre as metas estabelecidas no quadriênio, alcançamos algumas, como a melhoria no quantitativo da produção 

intelectual dos docentes, contratação (via concurso em 2014 e 2015) e ampliação com credenciamento do corpo docente 

para fortalecer as linhas de pesquisa e concretização de parcerias nacionais e internacionais por parte dos pesquisadores. 

Ainda, houve sucesso no investimento em equipamentos (com projetos direcionados a editais institucionais específicos e 

individuais) e melhoria na qualidade nos locais de trabalho dos docentes e discentes (reforma no setor de zoologia, 

histologia, patologia e biologia geral da UFMS). 

 

g) Indique, ao menos, 3 pontos fracos do PPG. 



O PPGBA tem necessidade de melhoramento na infraestrutura do Programa propriamente dita, a exemplo de um 

laboratório didático multiuso e sala de convívio discente, melhoria e ampliação da infraestrutura para as aulas práticas do 

PPGBA. 

Atingir as metas de produção intelectual adequada aos critérios e métricas de avaliação de produção 

docente/discente, área de Biodiversidade, tem sido um tanto quanto difícil, mesmo com o incentivo e a conscientização do 

corpo docente e discente nas reuniões anuais do Programa. Essas reuniões visam esclarecer e orientar os docentes e 

discentes quanto aos critérios de avaliação, realizar a autoavaliação do curso no período, e especialmente estabelecer metas 

a curto (anual) e médio prazo (bi e quadrienal) e simular cenários futuros. Temos frequentemente estimulado os docentes 

e discentes vislumbrando uma melhoria na produção do PPGBA, com ampliação do quantitativo de publicações em 

periódicos de qualidade, tomando como base o fator de impacto dos mesmos e no Qualis/Capes, em especial no estrato B2 

ou superior 

(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf)

. Nosso maior ponto negativo está no quesito de publicação discentes e egressos no estrato Qualis B2+ e A2+. Talvez em 

virtude do curso ser relativamente novo, com poucas turmas concluintes, o que traz desvantagem quando comparado com 

outros cursos em que há um quantitativo mais elevado de egressos. 

O critério hoje utilizado para equiparar os dois níveis de formação ao estabelecer que um titulado doutor equivalente 

a dois mestres, nos parece equivocado para os cursos com mestrado, em especial para aqueles que oferecem apenas esse 

curso. Mesmo que um doutor titulado valha teoricamente dois mestres titulados, o peso intrinsecamente é maior para o 

primeiro, pois é esperado que a experiência, formação e maturidade acadêmica de um doutorando é muito maior que a de 

um mestrando, que em geral, está no início de sua carreira acadêmica, inexperiente e muitas vezes inseguro. É notório que 

quando o doutorando ingressa no curso ele já vem com uma certa bagagem que adquiriu durante o seu mestrado ou tem 

experência equivalente de um mestre, que com o passar do tempo no curso acumula mais e mais experiência, o que agrega 

valor e aumenta o potencial de publicações com a colaboração do mesmo. Além disso, o doutorando, em geral, contribui 

signicativamente com o treinamento e formação de recurso humano junto a equipe do seu orientador e seus pares, pois 

tende a auxiliar na formação dos alunos de iniciação científica, monografias, mestrandos e fomentar as discussões diárias 

durante o convívio no âmbito acadêmico ampliando o conhecimento de todos os envolvidos por cerca de 3 ou 4 anos de 

curso, e aumenta o potencial de produção intelectual, em número e qualidade, do grupo de trabalho. Por outro lado, um 

mestrando, quando ingressa no curso já inicia em desvantagem quando comparado com um doutorando em inicio de 

carreira acadêmica, e mesmo que no seu último ano de curso possa participar mais ativamente no auxilio e treinamento de 

alunos de iniciação científica, monografias e mestrandos de seu convívio acadêmico - essa participação será, em geral, muito 

menor do que de um doutorando nos seus últimos anos de curso - a sua contribuição no fomento à produção intelectual 

do grupo será limitada. Ou seja, o potencial de produção intelectual tende a ser maior nos grupos com alunos de doutorado 

do que de mestrado. Pela lógica acima exposta, um doutor não deveria equivaler a dois mestres, pois tende a favorecer os 

PPGs que tem curso de doutorado e dificultar a ascenção e crescimento dos cursos com apenas mestrado, em particular. 

Nesse contexto, como o PPGBA tem o conceito Regular (nota de abertura do PPG) e oferece apenas o curso de mestrado, 

quando comparado com outros PPGs com curso de doutorado (seja, com mestrado e doutorado ou apenas com doutorado) 

fica em desvantagem.  

O tempo de existência do curso e nível de curso estão positiva e diretamente vinculados a chance de ter egressos 

com produção nesse estrato. O programa também vem implementando, desde o início de 2012 um processo de estímulo à 

produção discente, principalmente em conjunto com os orientadores e através de algumas disciplinas. Os docentes também 

vem elaborando propostas conjuntas de pesquisa, o que visa integrar linhas de pesquisa e ferramentas de estudo nas 

propostas de dissertações de seus candidatos a cada ano. Essas ações vêm de encontro a atingir a principal meta do 



Programa, que é a de implementar uma visão multidisciplinar e maior integração entre os docentes do PPGBA. Ainda, é 

criado um ambiente de competitividade entre os alunos ao criar um sistema de redistribuição de bolsa, onde os discentes 

são avaliados anualmente e ranqueados de acordo com sua produtividade, envolvimento e cumprimento das atividades 

vinculadas ao PPGBA (http://ccbs.sites.ufms.br/files/2014/11/Normas-paradistribui%C3%A7%C3%A3o-de-bolsas-de-

mestrado.pdf). 

Uma das fragilidades do curso é uma das linhas de pesquisa que apesar de ser bastante produtiva, necessita ser 

fortalecida e ampliação. O PPGBA tem se empenhado em melhorar e fortalecer as linhas de pesquisa do Programa, ao 

solicitar a ampliação do quadro docente nas áreas específicas das linhas, junto a UFMS. A coordenação do PPGBA. Tem-se 

investido em assegurar junto a UFMS, maiores cotas de bolsa PNPD. Desde 2014 o PPGBA foi contemplado com uma bolsa 

PNPD que até o momento tem contribuído com o curso ao colaborar com a produção intelectual de docentes (permanente 

e colaborador) e discente (artigo submetido). 

 

h) Indique, ao menos, 3 oportunidades do PPG. 

A inovação atrelada ao PPGBA está associada à capacitação dos graduados em Ciências Biológicas e área afins, numa área 

até então não incorporada pelos outros PPGs do estado do Mato Grosso do Sul. Ainda, a característica marcante do PPGBA 

está na integração entre temas correlatos da zoologia, entre as áreas de pesquisa, o que favorece a formação de 

profissionais multidisciplinares na área da biologia animal. Dessa forma, as principais oportunidades são: 

• Proporcionar um espaço multidisciplinar e acolhedor a estudantes e pesquisadores de todas as regiões do país 

(como vem acontecendo, já que cada dia mais, temos estudantes de outras regiões interessados no nosso 

programa) 

• O nosso PPG está inserido em uma região estratégica no país, com acesso logístico facilitato ao Pantanal e ao Cacho 

(único estado que possui chaco no Brasil é o MS), o que atrai parcerias e alunos. 

• O programa está atualmente muito competitivo, proporcionando um ambiente atrativo para bons alunos, que tem 

publicado melhor nos dois últimos anos. 

 

 

i) Indique, ao menos, 3 ameaças do PPG. 

• Diminuição de fomento externo para os projetos de pesquisa dos docentes 

• Perda de visibilidade caso não consigamos atingir as metas referentes à infraestrutura  

• corte substancial de gastos e atrasos nos repasses para manutenção e fortalecimento do curso 

 

j) Destacar docentes da unidade ou outras unidades que não colaboram com o PPG e que poderiam colaborar. Destacar 

os mesmos parâmetros evidenciados no item b) para os docentes analisados. 

Atualmente este não se aplica. Os docentes que possuem produção adequada para o credenciamento, já estão todos 

colaborando conosco. Temos outros colegas dentro do nosso instituto, assim como em outros campi, mas que devido a 

baixa produtividade não puderam ser credenciados. 

 

  



k) Analisar, sob a perspectiva avaliativa constante nos itens 1, 2 e 3, a avaliação do PPG no quadriênio 2013-2016. Elaborar 

uma ficha de avaliação sucinta, contendo os conceitos que a comissão atribuiu ao PPG no período. 

UFMS_ PPGBA (PPG em Biologia Animal) _51001012029P2           

Quesitos     

Média 
ponderada por 
peso em cada 
subitem do 
quesito CONCEITO 

PESO DO 
QUESITO 

1 - PROPOSTA DO CURSO       
PESO DO 
QUESITO 0 

1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas 
de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e 
proposta curricular. 40 

MUITO 
BOM 4,40 BOM   

1.2. Planejamento do programa com vistas a seu 
desenvolvimento futuro, contemplando os desafios internacionais 
da área na produção do conhecimento, seus propósitos na melhor 
formação de seus alunos, suas metas quanto à inserção social 
mais rica dos seus egressos, conforme os parâmetros da área. 40 BOM     
1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, 
extensão. 20 BOM     
2 - CORPO DOCENTE         20 

2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, 
diversificação na origem de formação, aprimoramento e 
experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do 
Programa. 20 BOM 4,10 BOM   
2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em 
relação às atividades de pesquisa e de formação do programa. 30 BOM     
2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre 
os docentes do programa. 40 BOM     

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de 
pesquisa na graduação, com atenção tanto à repercussão que este 
item pode ter na formação de futuros ingressantes na PG, quanto 
(conforme a área) na formação de profissionais mais capacitados 
no plano da graduação. 10 

MUITO 
BOM     

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES         35 
3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de 
avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão 
do corpo discente. 15 BOM 3,60 REGULAR   
3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações 
defendidas no período de avaliação em relação aos docentes do 
programa. 15 BOM     

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de 
discentes autores da pós-graduação e da graduação (no caso de 
IES com curso de graduação na área) na produção científica do 
programa, aferida por publicações e outros indicadores 
pertinentes à área. 55 REGULAR     
3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores 
bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual 
de bolsistas titulados. 15 

MUITO 
BOM     

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL         35 
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente 
permanente. 55 FRACO 2,45 FRACO   
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo 
docente permanente do Programa. 30 FRACO     
4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas 
relevantes. 15 

MUITO 
BOM     

5 - INSERÇÃO SOCIAL         10 



5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 50 
MUITO 
BOM 4,7 

MUITO 
BOM   

5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de 
pesquisa e desenvolvimento profissional relacionados à área de 
conhecimento do programa, com vistas ao desenvolvimento da 
pesquisa e da pós-graduação. 30 BOM     
5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua 
atuação. 20 

MUITO 
BOM       

 

 

 

 

MÉDIA FINAL 
ponderada por peso 

dos quesitos Pontuação dos Conceitos 

3,05 
MUITO 
BOM BOM REGULAR FRACO DEFICIENTE 

 5 4 3 2 1 

3,4 considerando o conceito BOM no item 3.3 



4. Plano de Ação – Diretrizes Institucionais 

a) Missão do PPG:  

O Programa tem como principal missão, integrar os docentes de diferentes áreas da 

biologia e motivar estudos multidisciplinares com a fauna silvestre, estimulando assim, 

a formação interdisciplinar dos discentes, com o desenvolvimento de pesquisas na 

interface entre diferentes disciplinas da Biologia e Zoologia em um fértil ambiente de 

discussões científicas, através do efeito multiplicador pós-graduação/ graduação. A 

linha de pesquisa "Sistemática e Bionomia Animal" têm por objetivo desenvolver 

estudos que envolvam aspectos ligados à sistemática e taxonomia animal, biogeografia, 

comportamento e história natural dos táxons, enquanto a linha em "Morfofisiologia e 

Fisiopatologia Animal" enfatiza estudos relacionados à morfologia, fisiologia e patologia 

animal, em diferentes níveis de organização estrutural (células, tecidos, órgãos e 

sistemas). Porém, como já descrito acima, essas duas linhas de pesquisa tendem a 

trabalhar de forma integrada, ou ao menos em parceria, envolvendo assim, aspectos de 

ambas as linhas. A UFMS abrange uma área geográfica-educacional com mais de 

350.000 km2 onde estão inseridos aproximadamente 100 municípios, incluindo vários 

estados limítrofes, tais como: São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, 

além de áreas fronteiriças (Paraguai e Bolívia). Além da sede em Campo Grande, o 

PPGBA agrega docentes de outros campi da UFMS nas cidades de Aquidauana, Corumbá 

e Três Lagoas, possibilitando assim, ampliar o atendimento à demanda dos estudantes 

nestes locais através de docentes orientadores. A implementação do PPGBA da UFMS 

visa suprir uma grande lacuna regional, já que existem poucos Programas de Pós-

graduação com essa temática em toda a região centro-oeste do país. 

 

b) Visão do PPG: 

A inovação atrelada ao PPGBA está associada à capacitação dos graduados em Ciencias 

Biológicas e área afins, numa área até então não incorporada pelos outros PPGs do 

estado do Mato Grosso do Sul. Ainda, a característica marcante do PPGBA está na 

integração entre temas correlatos da zoologia, entre as áreas de pesquisa, o que 

favorece a formação de profissionais multidisciplinares na área da biologia animal. 

 



c) Objetivos do PPG:  

O PPGBA visa qualificar profissionais das ciências biológicas e áreas afins, para 

desenvolver pesquisas nos diversos temas ligados a Biologia Animal, tais como: 

sistemática, evolução e biogeografia; morfologia, fisiologia, patologia celular e tecidual; 

parasitologia e comportamento animal. O Curso de Mestrado em BIOLOGIA ANIMAL da 

UFMS está enquadrado na Grande área BIODIVERSIDADE e tem como objetivos 

principais: (1) promover a formação, aperfeiçoamento e qualificação de recurso 

humano na área de Biologia Animal, para atuar junto a agências governamentais, 

iniciativa privada, instituições de pesquisa e de ensino superior; (2) aglutinar diferentes 

linhas de pesquisa nas áreas de Zoologia envolvendo: Fisiologia, Patologia, Genética, 

Morfologia, Bionomia e Taxonomia, as quais envolvam prioritariamente a fauna silvestre 

como objeto de estudo, estimulando a formação interdisciplinar dos mestrandos, o 

desenvolvimento de pesquisas na interface entre diferentes disciplinas e um fértil 

ambiente de discussões científicas. 
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