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RESUMO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Após deliberação em reunião ordinária do PPGCV/UFES, foi proposta a criação no mês de julho 
de 2020 uma comissão ampliada para discussão e formalização das ações de auto avaliação e 
planejamento do PPGCV/UFES. A comissão incumbiu-se, portanto, de elaborar o presente 
documento referente ao processo de auto avaliação e planejamento estratégico do Programa 
para os anos seguintes. A comissão foi composta pelos coordenadores e docentes 
permanentes, avaliador externo, egressos e/ou técnicos colaboradores do PPGCV/UFES, a 
saber: 

 

a. José de oliveira Carvalho Neto - Coordenador e docente permanente do PPGCV/UFES 

b. Jankerle Neves Boeloni - Coordenadora adjunta e docente permanente do PPGCV/UFES 

c. Isabella Vilhena Freire Martins - Docente permanente e decana do PPGCV/UFES. Também 
participou do processo de criação do PPG, sendo coordenadora entre 2010 e 2015 

d. Maria Aparecida da Silva - egressa do programa no ano de 2012 e atual docente 
permanente do PPGCV/UFES 

e. Wellington Ronildo Clarindo - Avaliador externo e Docente permanente dos PPG em 
genética e melhoramento (UFV) e PPG em genética e melhoramento (UFES) 

f. Ítalo Câmara de Almeida - egresso do programa em 2015, servidor técnico administrativo 
lotado no Hospital Veterinário do CCAE e colaborador em projetos realizados por discentes do 
PPGCV/UFES. 

  

Todas as informações sobre a comissão e seu trabalho realizado referente ao processo de auto 
avaliação esta descrito no item 1.4 deste relatório (1.4 Os processos, procedimentos e 
resultados da auto avaliação do Programa, com foco na formação discente e produção 
intelectual) e anexo III (Anexo III - Procedimentos de auto avaliação do PPGCV/UFES). Após a 
finalização do processo de auto avaliação, a comissão identificou as principais fragilidades e 
potencialidades do Programa. O relatório de auto avaliação gerado norteou o trabalho da 
comissão para proposição de um documento com apresentação do planejamento estratégico 
do PPGCV/UFES para os anos seguintes. O objetivo do planejamento estratégico foi portanto, 
revisar e formalizar o diagnóstico estratégico, bem como os objetivos do PPGCV/UFES para o 
quadriênio seguinte de forma consolidar seus pontos fortes e propor metas e indicadores para 
melhoria das fragilidades. Desta forma, o PPGCV/UFES espera estabelecer uma referência 
para a condução das ações internas do Programa, além de facilitar seu monitoramento e 
avaliação. Cabe destacar, ainda, que o presente relatório foi debatido e validado por todos os 
membros da comissão e discutido ao longo das reuniões do Colegiado. 

 

Cada uma das ações, metas e objetivos descritos neste documento voltam-se para o objetivo 
principal que é melhoria dos indicadores de avaliação e atendimento aos discentes e 
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comunidade, e estão organizadas a partir das percepções alcançadas ao final do processo de 
auto avaliação do PPGCV/UFES. 

 

O documento com os aspectos principais do planejamento do PPGCV/UFES para os próximos 
anos, apresentado da seguinte forma: a) Item a ser trabalhado b) metas a serem alcançadas 
para realizar o objetivo; c) ações propostas para alcançar as metas; d) acompanhamento do 
indicador, evidenciando o quanto da meta foi atingido ou falta atingir por ano do quadriênio 
analisado. 

 

Desta forma, os documentos do processo de auto avaliação, somados a proposta de 
planejamento estratégico, o PPGCV/UFES espera dar subsídios para a continuar realizando 
melhorias. Para isto, são propostas ações que visam dar continuidade á trabalhos já iniciados, 
como renovação e captação de novos docentes ao quadro de DP, e com foco em estudos 
estratégico para o região em que o Programa se insere, assim como propõe continuidade de 
modificações e melhorias em sua estrutura curricular, infraestrutura, processo de 
internacionalização, impacto na sociedade e divulgação dos trabalhos realizados pelo 
PPGCV/UFES junto a comunidade. 

 

O detalhamento do planejamento estratégico, incluindo a matriz swot, metas, ações e 
indicadores, pode ser visualizado no anexo. 
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