
RESOLUÇÃO Nº 42, DE 14 DE MAIO DE 2020.
Aprova o Planejamento estratégico do Curso de
Mestrado em Biologia Animal (2021-2024 e 2025-
2028).

O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE MESTRADO EM
BIOLOGIA ANIMAL, do Instituto de Biociências, da Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

 
Aprovar o o Planejamento Estratégico do Curso de Mestrado

em Biologia Animal para o período 2021-2024 e 2025-2028, nos termos do
Anexo a esta Resolução.

 
DIOGO BORGES PROVETE,

Presidente.
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Provete, Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação,
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Introdução 

O Planejamento Estratégico é uma ferramenta essencial de autoavaliação de 

Programas de Pós-Graduação. O objetivo do planejamento estratégico é nortear a tomada 

de decisões visando melhorar indicadores. O último planejamento do curso foi preparado 

em 2017 e continha objetivos e metas até 2020, quando termina o quadriênio CAPES. O 

presente documento por sua vez contém objetivos e metas para os próximos dois 

quadriênios. Este documento foi elaborado por uma comissão (veja anexo) constituída no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal (PPGBA), a partir de orientações 

da comissão de Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação instituída pela 

PROPP/UFMS, e o relatório do Grupo de Trabalho para Autoavaliação dos Programas de 

Pós-Graduação (CAPES).  

Ficha de avaliação atual da área de Biodiversidade  

O PPGBA é avaliado pela área de Biodiversidade da DAV/CAPES. A ficha de avaliação 

que será utilizada neste quadriênio foi publicada em dezembro de 2019. Aqui, utilizamos 

esta ficha para realizar o planejamento de ações no âmbito do PPG. Em agosto de 2019 foi 

realizada uma reunião com docentes e posteriormente com discentes para apresentar uma 

prévia dos dados compilados para avaliar a atual situação do PPG. Nesta reunião, o 

coordenador apresentou gráficos e métricas calculadas de acordo com a ficha apresentada 

e discutida no seminário de meio termo. A seguir apontamos as mais relevantes mudanças 

em relação à ficha que era utilizada até o quadriênio 2013-2016: 1) simplificação da ficha, 

que agora passa a ter somente 3, e não mais 5, grandes itens; 2) mudança de foco da 

avaliação para formação discente e acompanhamento de egressos; 3) foco no impacto 

social dos produtos do PPG; 4) exigência de construção de um planejamento estratégico de 

longo prazo; 5) ênfase na qualidade da produção intelectual, em detrimento da quantidade. 

Portanto, o planejamento estratégico a partir de agora passa a fazer parte da 

avaliação de maneira mais enfática, perfazendo 15% da nota final do curso de acordo com 

a ficha de avaliação da área de Biodiversidade. Os itens 1.3 (15%) e 1.4 (20%) dizem respeito 

à construção do plano estratégico e avaliam qualitativamente não só como o próprio plano 

foi construído, mas também a articulação dos itens inclusos nele, abaixo incluímos a 

definição desses dois itens:  

Definição do item 1.3: 
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"O planejamento estratégico do programa deve ser apresentado no contexto da instituição 

(Planejamento de Desenvolvimento Institucional), indicando metas para os dois próximos ciclos de avaliação, 

com vistas à gestão do seu desenvolvimento futuro, adequação e melhorias da infraestrutura, melhor 

formação de seus alunos, de sua produção intelectual e impacto na sociedade." 

Definição do item 1.4: 

"A proposta do programa deve relacionar processos e procedimentos de autoavaliação do programa 

estabelecidos e utilizados no período de avaliação, com vistas a atingir as metas do planejamento estratégico. 

Devem ser apresentados os processos de autoavaliação do programa, contemplando: a relação com o 

planejamento estratégico e as metas do programa; os mecanismos e procedimentos empregados; o 

envolvimento de técnicos, docentes e discentes; a avaliação da aprendizagem dos discentes, da capacitação 

do quadro docente, do desempenho do docente em disciplinas e como orientador; a produção intelectual e 

impacto do programa; e a aplicação dos resultados da autoavaliação para melhoria do programa. É 

imprescindível indicar os critérios de credenciamento e descredenciamento do corpo docente permanente e 

seu alinhamento com a autoavaliação do programa." 

Como este plano estratégico foi construído 

Para elaborar este documento, o Coordenador de Curso constituiu, em 25/09/2019, 

uma Comissão para Elaboração do Planejamento Estratégico via Instrução de Serviço no. 4 

com prazo para conclusão dos serviços em 30/04/2020 (veja anexo). Esta comissão foi 

composta por três docentes, um discente e uma servidora técnica de laboratório. Logo, a 

comissão é bastante plural e envolveu todos os atores do PPG. Além disso, os passos para 

elaboração, implementação, divulgação e uso dos resultados na meta-avaliação seguem a 

Fig. 1 e o Anexo 2 do documento do GT-CAPES (vide Implementação e acompanhamento 

do plano estratégico, e Diagnóstico da autoavaliação utilizado pela comissão interna). A 

definição dos princípios e aspectos da autoavaliação foram feitos de acordo com o sugerido 

pelo documento da comissão institucional de avaliação dos PPGs da UFMS, da qual o 

Coordenador do Curso participou. Isso demonstra integração entre o planejamento do 

curso e da instituição. 

A construção dos objetivos e metas deste plano estratégico utilizou a metodologia 

SMART (Doran, 1981), que é uma sigla em inglês para Específico, Mensurável, Atingível, 

Relevante, e com Tempo definido. Além disso, atribuímos papéis aos sujeitos responsáveis 

pelo cumprimento da meta e indicadores de conclusão, como recomendado pelo 

documento do GT da CAPES.  
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Missão do Programa de Biologia Animal - Curso de 

Mestrado 

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

desenvolver pesquisas em áreas ligadas à Zoologia, tais como: sistemática, biogeografia, 

morfologia, fisiologia, parasitologia, comportamento animal, genética e evolução, 

envolvendo prioritariamente a fauna silvestre, estimulando a formação interdisciplinar dos 

mestrandos, o desenvolvimento de pesquisas na interface entre disciplinas e um fértil 

ambiente de discussões científicas. O principal objetivo do Programa é formar recursos 

humanos capazes de desenvolver iniciativas para caracterização de padrões e 

entendimento de processos geradores da Biodiversidade numa perspectiva evolutiva, 

podendo atuar em agências governamentais, iniciativa privada, instituições de pesquisa e 

de ensino superior.  

O Programa tem como missão fomentar estudos integrativos sobre a fauna silvestre 

tanto em ciência básica quanto aplicada, além de fornecer subsídios baseados em evidência 

científica para tomada de decisões em conservação e manejo de fauna.  

Nossa visão é ser um programa de pós-graduação líder no centro-oeste em 

pesquisas sobre zoologia e conservação de fauna, formando recursos humanos qualificados 

que possam atuar em diferentes setores ligados ao ensino e pesquisa em Biologia Animal.  

Breve histórico de avaliações pela CAPES 

O PPGBA foi avaliado duas vezes pela CAPES. O primeiro 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) em virtude da sua recente criação. Na última 

avaliação (quadriênio 2013-2016), o curso recebeu novamente o conceito 3, com notas e 

avaliações entre “Bom” e “Muito Bom”, mas mantiveram o 3 devido à inconsistência de 

uma das linhas de pesquisa. Esta avaliação contraria o primeiro relatório, no qual as linhas 

de pesquisa e os projetos haviam sido avaliadas como condizentes com a área de 

concentração proposta (Zoologia), Área de Biodiversidade e com a proposta do programa. 

Neste sentido foram estabelecidas comissões internas para reavaliar as linhas de pesquisa 

para sanar as críticas da avaliação, e uma nova proposta com 3 linhas foi apresentada e já 

aprovada. 
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O perfil profissional foi considerado relevante no contexto regional/nacional e a 

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. 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 várias turmas incluídas em Tópicos Especiais (muitas vezes 

oferecidas por bolsistas DCR, PNPD e professores convidados). A produção intelectual e 

formação de recursos humanos e inserção social, bem como o desenvolvimento de projetos 

de cooperação interinstitucional foram bem avaliados no relatório do quadriênio (2013-

2016).  

Até o começo de 2020, 99 mestres foram titulados no PPGBA, sendo a maioria 

inserida no mercado de trabalho ou prosseguindo na carreira acadêmica em cursos de 

doutorado dentro e fora do estado. O quantitativo de produtos dos discentes ou egressos 

no quadriênio melhorou muito, dobrando a quantidade da produção das últimas turmas. 

No entanto, ainda temos dificuldade em publicar trabalhos de egressos, devido ao pouco 

engajamento dos docentes. Este problema está sendo sanado com várias ações da 

Coordenação, tais como criação de uma resolução de abertura de vagas em processo 

seletivo por docentes que leva em conta publicação prévia com discentes e egressos e 

proposição de um prêmio de melhor dissertação defendida no ano. Atualmente, temos 

aumentado o número de ações do corpo docente com potencial impacto social amplo 

(descritas em mais detalhes abaixo). 

 

Eixos deste planejamento estratégico 

Dividimos este planejamento estratégico em nove eixos que abarcam a estrutura de 

funcionamento do PPG. Para cada eixo, criamos objetivos, metas, prazos, sujeitos 

envolvidos, e indicadores de conclusão, seguindo o documento do GT CAPES. Ainda, uma 

planilha preparada pela PROPP nos auxiliou a visualizar dados quantitativos sobre o 

desempenho do curso em termos de publicação docente e discente, colaboração, 

internacionalização, que nos ajudaram a compor os objetivos descritos abaixo. 

Especificamente, os eixos são: 1) Formação de discentes e acompanhamento de egressos; 

19/05/2020

N° 7293
Pg. 96



 

6 

2) Pós-Doutorado; 3) Visibilidade e Integração com Graduação; 4) Internacionalização; 5) 

Intercâmbios; 6) Impacto Social; 7) Infraestrutura didática e de pesquisa; 8) Projetos de 

pesquisa e captação de recursos; e 9) Avaliação continuada de docentes. 

 

 

1. Formação de discentes e acompanhamento de egressos 

1.1 Objetivo 

Aumentar a quantidade e a qualidade da publicação de discentes/egressos a partir 

da criação de um sistema de incentivos eficiente que aumente a produção discente.  

 

1.1.1 Metas 

Destinar uma parcela maior do PROAP aos docentes que regularmente têm 

publicado com discentes e egressos nos últimos 2 anos. 

Dobrar o número de artigos publicados por discentes em periódicos Qualis A4+ e 

B3+.  

 

19/05/2020

N° 7293
Pg. 97



 

7 

1.1.2 Prazo 

2023. 

 

1.1.3 Sujeitos envolvidos 

Docentes e discentes. Eventualmente, podem ser criados um grupo de trabalho ou 

comissão específica para desenvolver ações para aumentar e melhorar a qualidade da 

produção docente e discente, realizando curtos de imersão, por exemplo.  

 

1.1.4 Indicadores de Conclusão 

Número de artigos publicados com autoria ou coautoria de discentes e egressos.  

 

1.2 Objetivo 

 

Promover conjuntamente com as Secretarias Estadual e Municipal de Educação 

ações para formação e atualização de docentes das redes estadual e municipal. 

 

1.2.1 Meta 

Realizar reuniões com representantes das secretarias de educação para 

implementar ações conjuntas de promoção treinamento e atualização para docentes que 

atuem na área de Biologia. Exemplos de ações incluem oficinas, seminários, cursos de curta 

duração. 

 

1.2.2 Prazo 

2022. 

 

1.2.3 Sujeitos envolvidos 

Comissão didática e coordenação do curso. 

 

1.2.4 Indicadores de Conclusão 

a) Número de ações conjuntas implementadas (e.g., cursos, seminários etc.); e 

b) Número de professores da rede pública e privada que participaram das mesmas 

ações ao fim de 2022. 
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1.3 Objetivo 

A saúde mental na academia é uma preocupação constante, dado o nível de pressão 

com que estudantes e docentes têm de lidar diariamente. Portanto, temos de promover 

ações para ajudar todos os envolvidos no PPG a lidar melhor com pressões.  

 

1.3.1 Metas 

Realizar encontros mensais informais com a Coordenação, membros do Colegiado, 

docentes, egressos e convidados de áreas de atuação de egressos (e.g., consultorias 

ambientais) nas quais conversaremos sobre técnicas de organização pessoal e 

gerenciamento de projetos, meditação, políticas da pós-graduação, técnicas de 

relaxamento e desenvolvimento de atenção plena, mercado de trabalho, alternativas de 

colocação profissional, etc. 

 

1.3.2 Prazo 

Até 2022 para definir e implementar o ciclo de encontros. 

 

1.3.3 Sujeitos envolvidos 

Discentes, docentes, Coordenação e convidados externos. 

 

1.3.4 Indicadores de Conclusão 

a) Número de encontros realizados; e  

b) Média de participantes. 

 

1.4 Objetivo 

Aperfeiçoar os instrumentos de avaliação contínua do corpo discente realizando 

levantamentos sobre carga horária média cumprida, mediana de conceito atribuída, 

participação em eventos científicos, publicações, cooperação em projetos de pesquisa. Já 

realizamos um levantamento utilizando relatórios em que os alunos preenchem um modelo 

de formulário com as atividades realizadas a cada semestre, e que são avaliados pela 

Comissão de Bolsas e acompanhamento discente e posteriormente aprovados pelo 

Colegiado. Caso seja detectado algum problema, os integrantes da Comissão de Bolsas e 

acompanhamento discente geralmente realizam reuniões com orientador(a) e aluno(a) 

para discutir soluções e reportam o ocorrido para o Colegiado do Curso. 
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1.4.1. Meta 

 Realizar coleta de dados por meio de um formulário eletrônico no qual o aluno 

preenche as atividades desenvolvidas anualmente. 

 

1.4.2. Prazo 

 Para implementar esse sistema até 2021. 

 

1.4.3. Sujeitos envolvidos 

 Docentes orientadores e Comissão de Bolsas e acompanhamento discente. 

 

1.4.4. Indicadores de Conclusão 

 A pontuação final de cada discente ao final do programa, aos 24 meses. 

 

1.5 Objetivo 

 Melhorar a adequação do currículo do curso à demandas do mercado de trabalho 

em educação básica. Cerca de 28% dos nossos egressos atuam no  ensino fundamental e 

médio de escolas estaduais e municipais (veja aqui). A nossa estrutura didática já inclui uma 

disciplina de Ensino em Biologia que pode ser utilizada para fornecer treinamento para 

discentes atuarem como professores.  

 

1.5.1 Meta 

Realizar reuniões com representantes das secretarias Municipal e Estadual de 

educação para propor adequações no currículo do curso. 

 

1.5.2 Prazo 

2024. 

 

1.5.3 Sujeitos envolvidos 

Comissão de autoavaliação e coordenação do curso. 

 

1.5.4 Indicadores de Conclusão 

Número de reuniões feitas com representantes das secretarias. 
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1.6 Objetivo 

A adequação do projeto de pesquisa é essencial para determinar o sucesso e 

qualidade da dissertação defendida. Atualmente, o projeto de pesquisa é entregue depois 

de 4 meses de ingresso pelo discente e é avaliado por consultores ad hoc indicados pelo 

Colegiado. No entanto, realizar seminários públicos de apresentação dos projetos com 

participação de docentes, discentes e participantes externos via videoconferência pode não 

só ajudar a integrar os atores do PPG como dar oportunidade para que o ingressante 

desenvolva melhor o projeto, já que receberá sugestões não só de três consultores, mas de 

toda a comunidade do PPG. 

 

1.6.1 Metas 

Realizar seminários abertos de apresentação de projetos de ingressantes.  

  

1.6.2 Prazo 

2021. 

 

1.6.3 Sujeitos envolvidos 

 Coordenação do curso e comissão de bolsas e acompanhamento discente. 

  

1.6.4 Indicadores de conclusão 

Número de artigos publicados por discentes e egressos em periódicos B3+. Número 

de reuniões com orientadores e discentes com comissão de bolsas e acompanhamento 

discente para sanar problemas de desenvolvimento da dissertação. 

 

1.7 Objetivo 

Tornar mais eficiente o sistema de acompanhamento de egressos. Atualmente, o 

PPG utiliza formulários do Google para coletar periodicamente informações sobre egressos, 

porém não tem sido muito efetivo, pois a taxa de resposta é bem baixa. 

 

1.7.1 Meta 

 Implementar um sistema de acompanhamento de egressos em conjunto com a 

UFMS. Já foi sugerida por uma comissão criada pela PROPP a criação de um formulário 
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utilizando o Sistema de Avaliação Institucional já existente para coletar informações sobre 

atuação dos egressos. Além disso, foi sugerido em âmbito institucional a criação de um 

grupo de Alumini para agregar egressos da graduação e pós-graduação. 

 

1.7.2 Prazo 

 2026. 

 

 1.7.3 Sujeitos envolvidos 

 Coordenação de Curso e Coordenação de Pós-Graduação (CPG-PROPP-UFMS). 

 

 1.7.4 Indicadores de conclusão 

Criação de um sistema online. 

 

1.8 Objetivo  

Melhorar a adequação da estrutura curricular do Curso para alinhá-la com as 

demandas do mercado de trabalho em consultorias ambientais e ONGs de conservação e 

proteção de fauna silvestre. 

 

1.8.1 Meta 

a) Criação e inclusão na estrutura curricular de uma disciplina de "Avaliação de 

impacto ambiental" em que os estudantes terão contato não só com os aspectos técnicos 

da redação de um EIA-RIMA, mas também a como lidar como lidar com aspectos 

profissionais, contratos, valor de serviço, e marketing pessoal; e  

b) Oferecer aos discentes palestras e/ou encontros com profissionais já experientes 

e iniciantes no mercado de consultorias ambientais e ONGs. 

 

1.8.2 Prazo 

2025. 

 

1.8.3 Sujeitos envolvidos 

Coordenação do Curso (para convidar profissionais para palestra) e docentes (para 

oferecimento de disciplina). 
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1.8.4 Indicadores de conclusão 

Atualização da estrutura didática do curso na PROPP e no Sucupira-CAPES com a 

disciplina incluída e número de eventos realizados com profissionais, e número de 

participantes. 

2. Pós-Doutorado 

2.1 Objetivo 

Com a perda de uma cota de bolsa PNPD, precisamos desenvolver estratégias para 

manter pós-doutorandos vinculados ao curso, pois os estes contribuem com várias ações, tais 

como participação em bancas, oferecimento de disciplinas, colaboração em projetos de 

pesquisa. 

 

2.1.1 Meta 

Incentivar docentes a captarem bolsistas via PDJ-CNPq, DCR-FUNDECT, ou via editais 

de pós-doutorado voluntário para que tenhamos ao menos 2 pós-doutorandos vinculados 

ao curso. 

 

2.1.2 Prazo 

2023.  

 

2.1.3 Sujeitos Envolvidos 

Docentes, colegiado de curso. Pesquisadores e líderes de grupos de pesquisa de outras 

instituições poderiam estar envolvidos nesse processo como parceiros. 

 

2.1.4 Indicador de Conclusão 

Número de pós-doutorandos vinculados ao curso, independente do tipo de bolsa ao 

fim de 2023. 

3. Visibilidade e Integração com a Graduação

3.1 Objetivo 
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Visibilidade é essencial para atrair novos discentes e também pesquisadores em 

estágio pós-doutoral. A nossa capacidade de atrair alunos de fora do estado é bastante 

limitada atualmente, como mostra o mapa na página do curso. 

 

3.1.1 Metas 

Elaborar um plano de comunicação completo para melhorar visibilidade, cujos 

elementos incluam:  

a) Alimentar constantemente uma página em rede social com notícias sobre 

pesquisas e atividades de discentes e docentes; e 

b) Elaborar ações de divulgação em outros estados brasileiros e países limítrofes junto 

à AGECOM (Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS) que incluem preparação de 

material impresso, manutenção da página do curso, auxílio para divulgação de editais em 

redes sociais da UFMS.  

 

3.1.2 Prazo 

Até 2027. 

 

3.1.3 Sujeitos envolvidos 

 

Comissão de seleção, Colegiado de Curso, AGECOM/UFMS, docentes e discentes. 

 

3.1.4 Indicadores de Conclusão 

a) Número de editais publicados com ao menos 3 meses de antecedência do exame 

de seleção;  

b) Número de cidades em que foram realizados exames de seleção ao fim de 2027; e 

c) Número de publicações e engajamento da página online. 

 

3.2 Objetivo 

Melhorar a atratividade do curso entre estudantes de graduação de cursos de Ciências 

Biológicas e afins da UFMS.  

 

3.2.1 Meta 
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Publicar edital de seleção direcionado aos graduandos de excelência participantes do 

PIBIC e PIVIC da UFMS. 

 

3.2.2 Prazo 

Até 2022. 

 

3.2.3 Sujeitos envolvidos 

Colegiado do Curso, e Comissão de seleção. 

 

3.2.4 Indicadores de Conclusão 

Número de editais publicados e número de alunos ingressos nesse sistema. 

 

3.3 Objetivo 

Apoiar projetos de pesquisa, extensão ou de ensino conduzidos por docentes, 

incluindo a produção de materiais didáticos e paradidáticos para uso em nível de graduação 

e ensino médio. Recentemente foi publicado um livro didático propondo práticas de 

laboratório para aulas de Biologia Celular e Molecular com a participação de dois docentes 

do curso. Outro exemplo é a criação de apostilas de introdução à estatística e linguagem de 

programação em R  (https://cran.r-project.org/doc/contrib/Provete-Estatistica_aplicada.pdf) 

disponibilizadas gratuitamente online.  

 

3.3.1 Metas 

Aumentar em 100% o número de ações de extensão, que incluem publicação de 

material (livros, apostilas etc.) didático e/ou paradidático (e.g., guias de campo). 

 

3.3.2 Prazo 

Até 2025. 

 

3.3.3 Sujeitos envolvidos 

Docentes e coordenação do curso. 

 

3.3.4 Indicadores de Conclusão 
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Número de livros, apostilas, artigos, páginas da web contendo material didático e 

paradidático publicado por docentes. 

 

3.4 Objetivo 

Promover maior contato entre discentes do PPG e discentes dos cursos de graduação 

em Ciências Biológicas.  

 

3.4.1 Metas 

Continuar a apoiar eventos anuais (e.g., Semana Animal) com palestras, minicursos e 

cursos de verão (e.g., nos moldes do CV Zoologia oferecido pela USP) oferecidos por discentes 

e egressos voltados aos graduandos em Ciências Biológicas e áreas afins. Realizar ao menos 

um evento dessa natureza por ano. 

 

3.4.2 Prazo 

2023. 

 

3.4.3 Sujeitos envolvidos 

Docentes, pós-doutorandos, discentes e egressos. 

 

3.4.4 Indicadores de Conclusão 

Número eventos (e.g., seminários e minicursos, simpósios) oferecidos. 

 

3.5 Objetivo 

Estabelecer parcerias com escolas públicas e privadas de ensino médio para 

divulgação de projetos desenvolvidos por docentes e discentes, e promoção de visitas 

técnicas aos laboratórios. Já existe uma campanha "Vem pra UFMS" promovido pela Reitoria 

e o evento anual Integra UFMS também promove visitas guiadas a laboratórios. A Coleção 

ZUFMS, e futuramente o Museu a ser criado, tem um grande potencial de atração de 

estudantes e deve ser utilizado como um instrumento de divulgação não só científica, mas 

também das atividades do PPG. 

 

3.5.1 Meta 
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Aumentar em 50% o envolvimento de docentes para realização de visitas aos seus 

laboratórios e à Coleção Zoológica de referência (ZUFMS). 

 

3.5.2 Prazo 

Até 2026. 

 

3.5.3 Sujeitos envolvidos 

Docentes e Coordenação de Curso. 

 

3.5.4 Indicadores de conclusão 

Número de estudantes de ensino médio e fundamental que visitaram laboratórios. 

4. Internacionalização 

4.1 Objetivo 

Melhorar indicadores de internacionalização do curso promovendo intercâmbio de 

docentes. 

 

4.1.1 Meta 

Aproveitar o projeto PRINT aprovado pelo PPG Ecologia e Conservação, do qual alguns 

dos nossos docentes fazem parte para promover intercâmbio entre as instituições 

cadastradas.  

 

4.1.2 Prazo 

O projeto PRINT têm duração de 2 anos, podendo ser renovado por mais 3 anos.  

 

4.1.3 Sujeitos envolvidos 

Todos os docentes do curso. 

 

4.1.4 Indicador de conclusão 

Número de docentes que realizaram missão curta de trabalho ou visita à instituições 

estrangeiras ao fim de 2022, data do fim do PRINT. 
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4.2 Objetivo 

Capacitar docentes em técnicas de aprendizagem ativa e práticas de docência em 

inglês. A UFMS vem oferecendo, desde 2019, o curso English as a Medium of Instruction que 

promove treinamento em técnicas de aprendizado ativo e práticas de aulas em inglês para 

docentes. Até o início de 2020, somente 2 docentes do PPGBA haviam participado deste 

curso.  

 

4.2.1 Meta 

Aumentar em 50% a participação de docentes neste curso.  

 

4.2.2 Prazo 

2026. 

 

4.2.3 Sujeitos envolvidos 

Comissão de autoavaliação, Colegiado de Curso, Aginova/UFMS. 

 

4.2.4 Indicadores de conclusão 

Número de docentes que concluíram o curso EMI. 

 

4.3 Objetivo 

Oferecer disciplinas optativas em inglês.  

 

4.3.1 Meta 

Oferecimento de ao menos 2 disciplinas optativas em inglês por ano a partir de 2021.  

 

4.3.2 Prazo 

Até 2027. 

 

4.3.3 Sujeitos envolvidos 

Docentes e/ou pesquisadores/docentes convidados. 

 

19/05/2020

N° 7293
Pg. 108



 

18 

4.3.4 Indicadores de conclusão 

Número de disciplinas ofertadas e desempenho discente. 

 

4.4 Objetivo 

Estimular a participação de docentes em comitês e corpo editorial de periódicos 

ligados às sociedades científicas internacionais.  

 

4.4.1 Meta 

Aumentar em 10% o envolvimento de docentes em sociedades científicas 

internacionais, seja participando de comitês ou editoração de periódicos publicados. 

 

4.4.2 Prazo 

Até 2027. 

 

4.4.3 Sujeitos envolvidos 

Docentes e comissão de autoavaliação. 

 

4.4.4 Indicadores de conclusão 

Número de docentes que ocupam cargos em sociedades científicas ou são editores de 

periódicos internacionais, descritos no Lattes. 

 

4.5 Objetivo 

Melhorar indicadores de publicação com coautoria internacional. Segundo dados 

extraídos da plataforma SciVal (Elsevier) no segundo semestre de 2019, cerca de 34% das 

publicações do PPG entre 2016 e 2018 tiveram coautoria de estrangeiros de mais de 25 países, 

sendo que 32% desses artigos foram publicados em periódicos no top 10% de percentil de 

suas áreas.  

 

4.5.1 Meta 

Aumentar para 50% a proporção de artigos com coautoria internacional.  

 

4.5.2 Prazo 
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Até 2027. 

 

4.5.3 Sujeitos envolvidos 

Docentes e discentes. 

 

4.5.4 Indicadores de conclusão  

Dados do SciVal sobre porcentagem de publicações com coautoria de estrangeiros. 

5. Intercâmbios 

5.1 Objetivo 

Estimular a participação de discentes e docentes em eventos nacionais para divulgar 

resultados de pesquisas desenvolvidas. Estabelecer parcerias para períodos de estágio de 

discentes em outras IES ou Instituições de Pesquisa. 

 

5.1.1 Meta 

Aumentar em 50% o número de participações em eventos nacionais. Aumentar em 

30% o número de parcerias/convênios nacionais ou internacionais incluindo discentes do 

PPGBA. 

 

5.1.2 Prazo 

Até 2027. 

 

5.1.3 Sujeitos envolvidos 

Docentes e discentes. 

 

5.1.4 Indicadores de Conclusão 

Número de docentes e discentes que participaram de eventos nacionais ou 

internacionais. Número de discentes que visitaram laboratórios de outras IES. 

6. Impacto Social 

6.1 Objetivo 
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Aumentar ações relacionadas ao manejo de fauna em ambientes antropizados, já 

feitas por projetos em andamento. Estes projetos têm auxiliado o Ministério Público Federal 

em Mato Grosso do Sul (MPF-MS) a reduzir o número de atropelamento de animais silvestres 

em rodovias que passam por áreas de preservação no estado, tais como a BR-359 

(http://www.mpf.mp.br/ms/sala-de-imprensa/noticias-ms/mpf-exige-medidas-para-barrar-

atropelamento-de-animais-silvestres-na-br-359). Outros docentes vêm atuando como 

consultores do MPF em questões ambientais, por exemplo, na identificação e estimativa da 

abundância de espécies de peixes mortos em acidentes ambientais para cálculo de multa.  

 

6.1.1 Meta 

Aumentar em 50% o número de ações apoiadas pelo PPGBA em projetos com manejo 

e conservação de fauna. Disponibilizar na página do PPG informações para contato de 

docentes especialistas nesse tipo de assessoria especialistas em grupos taxonômicos.  

 

6.1.2 Prazo 

Até 2027. 

 

6.1.3 Sujeitos envolvidos 

Coordenação e colegiado do PPGBA. 

 

6.1.4 Indicadores de Conclusão 

Número de ações apoiadas e término da inclusão de informações de docentes 

dispostos a realizarem estas ações na página do PPG.  

 

6.2 Objetivo 

 Maior comprometimento com inclusão social e diversidade do nosso corpo discente. 

Atualmente, poucos discentes são admitidos por meio de cotas, apesar de serem reservadas 

vagas no edital de seleção para tal.  

 

6.2.1 Meta 

Aumentar em 20% o número de discentes admitidos no processo seletivo por meio de 

cotas.  
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6.2.2 Prazo 

Até 2027. 

 

6.2.3 Sujeitos envolvidos 

Coordenação, Colegiado e Comissão de Seleção. 

 

6.2.4 Indicadores de Conclusão 

Número de discentes ingressantes por meio de cotas.  

 

6.3 Objetivo 

 Aumentar a integração com a comunidade externa, promovendo divulgação científica. 

 

 6.3.1 Meta 

Elaborar um projeto de extensão de divulgação científica propondo rodas de 

conversas com público em geral, bem como exposição de painéis de suas pesquisas em 

linguagem acessível.   

 

6.3.2 Prazos 

Até 2027. 

 

6.3.3 Sujeitos envolvidos 

Docentes, técnicos laboratoriais e discentes do PPGBA. 

 

6.3.4 Indicadores de Conclusão 

Número de eventos realizados. 

 

6.4 Objetivo 

Aumentar a capacidade do PPG em influenciar políticas públicas em nível estadual, e 

orientar ações do Ministério Público Federal e Polícia Ambiental. 

  

6.4.1 Meta 
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Disponibilizar na página do PPG documentos curtos (semelhantes a white papers) 

relatando resultados de projetos referentes a impactos ambientais nos biomas 

predominantes no estado que utilizem linguagem não técnica. 

 

6.4.2 Prazo 

Até 2025. 

 

6.4.3 Sujeitos envolvidos 

Docentes e secretaria do curso (manutenção página do curso). 

 

6.4.4 Indicadores de conclusão 

Número de documentos disponibilizados na página do curso. 

7. Infraestrutura didática e de pesquisa  

7.1 Objetivo 

O laboratório no qual a maioria dos discentes do PPGBA realiza suas pesquisas no 

Setor de Zoologia foi reformado em 2015. No entanto, os microscópios estereoscópios são 

antigos, provenientes de atividades da graduação, e necessitam ser renovados. 

Adicionalmente, um prédio inaugurado no fim de 2018 possui salas adequadas para estudo e 

auditório para aulas e apresentação de seminários, abrigando também a secretaria do PPGBA. 

 

7.1.1 Meta 

Aumento do número de estereomicroscópios de alta resolução para desenvolvimento 

de pesquisas dos discentes adquiridos por meio de projetos de pesquisa de docentes. 

 

7.1.2 Prazo 

Até 2027. 

 

7.1.3 Sujeitos envolvidos 

Docentes do PPGBA e Coordenação do Curso. 
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7.1.4 Indicadores de Conclusão 

Número de equipamentos adquiridos.  

8. Projetos de Pesquisa e Captação de Recursos 

8.1 Objetivo 

Aumentar captação de recursos financeiros por docentes a partir de projetos, 

parcerias técnico-científicas e organizações não governamentais.  

 

8.1.1 Meta 

a) Estimular a participação de docentes em chamadas ou editais para financiamento 

de projetos no âmbito estadual e nacional;  

b) Divulgar frequentemente editais estaduais e nacionais entre os docentes; e 

c) Aumento em 30% da participação docentes em projetos com financiamentos 

externos à UFMS. 

 

8.1.2 Prazo 

Até 2027. 

 

8.1.3 Sujeitos envolvidos 

 Secretaria, Coordenação, Colegiado de Curso, e docentes. 

 

8.1.4 Indicadores de Conclusão 

Número de projetos aprovados e valores financiados. 

 

8.2 Objetivo 

Estimular docentes a submeterem projetos de pesquisa para agências financiadoras 

nacionais e internacionais que envolvam vários docentes ligados ao curso com objetivos de 

longo prazo. Esse tipo de projeto pode servir de "guarda-chuva" para associar vários projetos 

de mestrado e aumentar a colaboração entre o corpo docente, sendo um importante aspecto 

para o amadurecimento e estabelecimento da identidade do curso. 
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8.2.1 Meta 

Obter financiamento para ao menos um projeto estruturante. 

 

8.2.2 Prazo 

2027. 

 

8.2.3 Sujeitos envolvidos 

Todos os docentes, possivelmente colaboradores externos. 

 

8.2.4 Indicadores de conclusão 

Número de grandes projetos ("guarda-chuva") financiados aprovados e em execução.  

9. Avaliação continuada de docentes 

9.1 Objetivo 

 Criação de um instrumento quantitativo de avaliação da qualidade da orientação 

fornecida por docentes. 

 

 9.1.1 Meta 

 Aplicação anual de um questionário proposto pela comissão de avaliação dos PPGs 

(PROPP-UFMS) para docentes e discentes.  

 

 9.1.2 Prazo 

 Até fim de 2020 para a implementação do questionário. 

 

 9.1.3 Sujeitos envolvidos 

 Coordenação e Secretaria de Curso. 

 

 9.1.4 Indicadores de conclusão 

 Criação e aplicação do questionário. 

 

9.2 Objetivo 
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Como maneira de avaliar o desempenho docente, a Coordenação e Colegiado do 

Curso irão propor um edital para recredenciamento de docentes, com indicadores 

quantitativos que incluem publicações com discentes e egressos, envolvimento com o curso 

(e.g., oferecimento de disciplinas, participação em comissões), qualidade da orientação (ver 

objetivo anterior) e avaliações dos discentes em disciplinas oferecidas. Atualmente, temos 

um formulário de avaliação das disciplinas que discentes respondem ao fim do semestre, e 

depois encaminhado aos docentes pela Secretaria. Mas nenhum tipo de ação efetiva é 

tomada pelo Colegiado caso haja más avaliações recorrentes na maioria das vezes. 

 

9.2.1 Meta 

Abertura de vagas de orientação por docentes em exames anuais de seleção, que 

considerem publicação prévia com discentes/egressos.  

 

9.2.2 Prazo 

2020. 

 

9.2.3 Sujeitos envolvidos 

Colegiado do Curso e comissão de autoavaliação. 

 

9.2.4 Indicadores de Conclusão 

 Publicação de resolução regulamentando critérios de abertura de vaga pelo 

Colegiado. 

 

9.3 Objetivo 

 Realizar avaliação do corpo docente de maneira a fomentar a formação continuada. 

 

9.3.1 Meta  

 Criar uma tabela de pontuação para docentes que leve em conta não só publicação e 

o qualis respectivo, mas também participação em eventos nacionais e internacionais, 

realização de estágio de pós-doutorado nos últimos dois anos no exterior, realização de 

cursos de atualização oferecidos pela UFMS ou outras instituições. 

 A partir disto, criar um ranqueamento para: 
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a) abertura de vagas para orientação;  

b) definir a categoria do docente no curso; e 

c) destinar verba do PROAP. 

 

9.3.2 Prazo 

Até 2022 para a implementação de todas essas ações. 

 

9.3.3 Sujeitos envolvidos 

Colegiado de Curso e comissão de autoavaliação. 

 

9.3.4 Indicadores de conclusão 

Criação da planilha e publicação de resolução associada com regras para classificação 

de docentes. 

Implementação e acompanhamento do plano 

estratégico 

Assim que este documento for apresentado pela comissão instituída para sua 

elaboração, discutido de maneira ampla com docentes e discentes, e aprovado no Colegiado 

do Curso, será constituída uma comissão de autoavaliação (já prevista no Regulamento do 

Curso) responsável por acompanhar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas, 

coletando dados para subsidiar o diagnóstico, e cuja atribuição inclui a sugestão de planos de 

ação para atingir os objetivos propostos. Esta comissão irá elaborar relatórios anuais que 

serão apresentados aos docentes e discentes e submetidos ao Colegiado. Nesses relatórios, 

os membros da comissão deverão fornecer subsídios para determinar as razões do sucesso 

ou insucesso no cumprimento dos objetivos. Um breve relato sobre os resultados do processo 

de autoavaliação desenvolvido será periodicamente publicado na página do PPG na internet. 

Abaixo listamos dois quadros para facilitar a coleta de dados e descrição dos resultados, 

modificado da Tabelas 1, 2 e 3 do documento do GT/CAPES. 
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Quadro resumo das etapas do processo de 

autoavaliação implementado 

 

Tabela 1. Quadro resumo das etapas e informações do processo de autoavaliação. 

 

Etapa Descrição da etapa Sujeitos 

envolvidos 

Ferramentas e 

técnicas 

utilizadas 

Períodos e 

datas 

Produtos/Result

ados 

      

      

      

      

 

Diagnóstico da autoavaliação utilizado pela comissão 

interna 

 

Tabela 2. Quadro com itens para ser utilizado no diagnóstico da autoavaliação pela comissão 

interna.  

 

Objeto da 

análise 

Ações e metas  

Fragilidade Pontos fortes Melhoria ações 

imediatas 

Metas futuras 

Eixo 1     

Eixo 2     
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Eixo 3      

Eixo 4     

Eixo 5     

Eixo 6     

Eixo 7     

Eixo 8     

Eixo 9     

 

Avaliação pela comunidade externa 

Para que o planejamento estratégico seja avaliado pela comunidade externa e se 

mantenha atualizado com a realidade do mercado de trabalho em que os egressos se inserem, 

a comissão interna de autoavaliação juntamente com o Colegiado de Curso irão convidar 

atores da sociedade civil de áreas nas quais os egressos do curso têm atuado para reuniões 

periódicas de acompanhamento, tais como responsável por capacitação de professores da 

Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Educação, gerentes de empresas de 

consultoria ambiental, docentes e /ou coordenadores de cursos para onde egressos se 

dirigem para fazer doutorado. 
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 4, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019.

O COORDENADOR DE CURSO DO CURSO DE MESTRADO EM BIOLOGIA
ANIMAL, do Ins�tuto de Biociências, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, no uso de suas atribuições, resolve:

1. Cons�tuir Comissão para elaboração do Planejamento Estratégico do Curso
de Mestrado em Biologia Animal (2019-2020), (2021-2024) e (2025-2028), composta pelos
seguintes membros: CARLOS EURICO DOS SANTOS FERNANDES (Presidente), matrícula Siape
nº 3333087; DIOGO BORGES PROVETE, matrícula Siape nº 2417619; VANDA LÚCIA FERREIRA,
matrícula Siape nº 1218173; ANDRESSA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, matrícula Siape nº
1977242; e o discente RAFAEL OLIVEIRA BORDIN, RGA 201900386.

2. Estabelecer o prazo até 2 de outubro de 2019 para envio da planilha
preenchida com as informações solicitadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

3. Estabelecer o prazo até 30 de abril de 2020 para envio da proposta do
planejamento estratégico referentes aos períodos (2019-2020), (2021-2024) e (2025-2028).

4. Revogar a Instrução de Serviço PPGBA nº 1, de 12 de setembro de 2019,
publicada no Bole�m Oficial da UFMS nº 7126, de 16 de setembro de 2019.

 

 

DIOGO BORGES PROVETE.

 

Documento assinado eletronicamente por Diogo Borges Provete,
Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 25/09/2019, às 11:10,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1515054 e o código CRC F5C8EA1F.

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA ANIMAL
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.032338/2019-86 SEI nº 1515054

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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