
Projeto de Autoavaliação 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal 

 
 

Introdução 

 
A CAPES estabeleceu por meio do RELATÓRIO DE GRUPO DE TRABALHO, disponível em 
http://www.capes.gov.br/pt/relatorios-tecnicos-dav, diretrizes para a instituição da autoavaliação 
dos programas de pós-graduação brasileiros. O Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal 
(PPGCA) instituiu Comissão para a realização de seu processo de autoavaliação por ato de 
designação instruído por meio do ofício no. 6/2020/VETERINARIA-CPGCIA-UFMG.  
 
A avaliação deve ser concebida como uma atividade orientada ao estímulo, auxílio e apoio para 
fortalecer e melhorar o programa. Discutir e avaliar o sistema educacional significa não somente 
realizar uma análise pormenorizada de um objeto, mas buscar implementar modelos que levem à 
compreensão das diversas dimensões que influenciam a qualidade dos resultados obtidos. Dessa 
maneira, o processo de autoavaliação do PPGCA nos permitirá desencadear uma oportunidade 
de reflexão coletiva de consequências potencialmente muito benéficas ao Programa.  
 
Visando a adoção de estratégias e métodos adequados, a Comissão apresenta a presente 
proposta à apreciação do Colegiado do PPGCA para que as atividades possam se iniciar no menor 
prazo possível. 
 
 

Objetivos 
 
Além do atendimento às premissas propostas pela CAPES, o processo de autoavaliação será 
desenvolvido tendo todas as suas ações voltadas ao estímulo e apoio para fortalecer e melhorar 
o PPGCA. O trabalho de autoavaliação deverá resultar em demonstração qualificada das 
qualidades do Programa, mas também resultará na identificação de potencialidades com base em 
aspectos que ainda não tenham atingido patamares de excelência. Assim, a autoavaliação se 
constituirá em instrumento eficaz para o desenvolvimento de estratégias arrojadas, 
contemporâneas e de vanguarda, que resultarão em permanente aprimoramento do PPGCA. 
 
 

Estratégias 
 
A Comissão implementará a autoavaliação com base na estratégia de análise de Forças, 
Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (FOFA - do inglês SWOT: Strengths, Weaknesses, 
Opportunities e Threats).  
 
O processo inicial de diagnóstico permitirá à Comissão a identificação de fatores internos que 
constituam forças ou fraquezas do Programa, enquanto a análise de fatores externos permitirá a 
identificação de oportunidades e ameaças. A visão constituída com esse processo, conforme 
detalhado no diagrama abaixo, permitirá o desenvolvimento de estratégias que possam direcionar 
o PPGCA para seu efetivo desenvolvimento, particularmente em aspectos qualitativos na 
formação de recursos humanos de alto nível, produção científica e tecnológica e impacto social. 
 

http://www.capes.gov.br/pt/relatorios-tecnicos-dav


 
Fonte: Wikipédia. 

 
 

Método - técnicas, instrumentos, formas de análise, 
frequência de coleta de dados  
 
O trabalho da Comissão será baseado nos métodos descritos abaixo: 
 

i. Análise documental crítica, incluindo relatórios recentes do PPGCA, além de outros 
indicadores disponíveis ou rastreáveis a partir de busca em bases públicas de dados; 

ii. Análise crítica e comparativa (tendo como referência outros programas com conceitos 6 e 
7 em medicina veterinária) dos recursos de comunicação e divulgação do Programa; 

iii. Reuniões, em formato remoto, com docentes do Programa; 
iv. Reuniões, em formato remoto, com discentes do Programa; 
v. Reunião, em formato remoto, para ausculta qualificada do corpo técnico e administrativo 

diretamente envolvido com a rotina administrativa do PPGCA, visando a avaliação crítica 
dos procedimentos de gestão do Programa, bem como do corpo técnico cuja atuação 
favoreça à identificação de eventuais gargalos para apoio técnico para o desenvolvimento 
dos projetos de pesquisa vinculados ao Programa; 

vi. Elaboração e disponibilização de formulários eletrônicos que oportunizem a participação 
induzida e/ou espontânea de docentes e discentes para a identificação de potencialidades 
para aprimoramento do Programa. 

 
Cabe salientar que os métodos poderão não se restringir às atividades propostas acima, uma vez 
que, a participação e colaboração da comunidade poderá resultar em novas abordagens que 
possibilitem uma avaliação mais refinada. Assim, ao final deste primeiro processo de 
autoavaliação, temos a expectativa de oferecer ao Programa uma metodologia consolidada para 
as edições futuras da autoavaliação. 
 
A metodologia proposta será desenvolvida em etapas, segundo a evolução sequencial 
preconizada pelo Grupo de Trabalho instituído pela CAPES, cujo relatório está disponível em: 
http://www.capes.gov.br/pt/relatorios-tecnicos-dav, conforme detalhado na figura abaixo. 
 

http://www.capes.gov.br/pt/relatorios-tecnicos-dav


 
 

 
Cronograma 
 
Os trabalhos da Comissão já se iniciaram com sua constituição e elaboração da presente proposta 
a ser apreciada pelo Colegiado do PPGCA. Tão logo a Comissão tenha o aval do Colegiado, serão 
iniciadas as atividades previstas na metodologia descrita acima, com vistas à conclusão dos 
trabalhos e elaboração do relatório de autoavaliação até 03 de novembro de 2020. 
 

Recursos 
 
O PPGCA será responsável por criar as condições financeiras e estruturais necessárias para os 
trabalhos da comissão de Autoavaliação. 
 

Equipe de implementação / responsabilidades 
 
Uma vez apreciada e aprovada, a presente proposta definirá as diretrizes para o trabalho da 
Comissão, que será responsável pela efetiva implementação do processo de autoavaliação, cuja 
efetividade requererá o envolvimento, participação e co-responsabilidade de toda a comunidade 
envolvida na PPGCA. 
 

Formas de disseminação dos resultados 
 
Os resultados serão publicados na página do programa, bem como será divulgado para todos os 
docentes, discentes, técnicos, egressos e a comunidade envolvida no processo. 
 

 
 



Monitoramento do uso dos resultados 
 
O monitoramento do uso dos resultados será acompanhado o ano todo pela comissão de 
autoavaliação. Dessa forma, serão realizas reuniões semestrais com discentes, docentes e 
egressos para verificar a implementação de políticas e o planejamento estratégico do programa. 
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