
 

 

  



 

 

  



 

 

 

CONTEÚDO 
 

 

Missão e Visão do PPGEC ................................................................................. 1 

Breve histórico do PPGEC no contexto de avaliação da CAPES........................ 2 

Planejamento Estratégico 2020-2027 .............................................................. 3 

Inserção do PPG em Ecologia e Conservação na avaliação institucional ......... 5 

Visão de Ensino ................................................................................................ 7 

Objetivos e metas do Eixo Formação para 2020-2027 ................................... 9 

Eixo: Formação Discente .................................................................................. 10 

Eixo: Impacto Social .................................................................................... 13 

Eixo Inovação............................................................................................... 13 

Eixo Internacionalização.............................................................................. 14 

 

  



Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação 
UFMS 

Planejamento Estratégico 2020-2027 

1 
 

Missão e Visão do PPGEC 

Missão– O PPGEC promove uma vida acadêmica de excelência, permitindo 

que pessoas realizem estudos de pós-graduação e pesquisas avançadas em 

Ecologia e se preparem para o trabalho profissional. 

 

Visão- O PPGEC visa a excelência em educação, pesquisa e inovação para 

formação de cientistas qualificados na área de Ecologia, líderes em 

conhecimento, inovação e criatividade; bem como cidadãos engajados na 

inclusão individual e social. 
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Breve histórico do PPGEC no contexto de avaliação da CAPES 

O PPGEC tem longa experiência de autoavaliação (realizada anualmente) e 

planejamento de metas e ações que propiciaram o contínuo aumento de 

desempenho ao longo de sua história. O programa iniciou suas atividades em 

1996, com mestrado e nota 3 atribuída pela CAPES. No triênio 1998-2000, 

recebeu novamente nota 3, embora apresentasse produtividade similar a 

programas que receberam nota 4. Na avaliação seguinte, triênio 2001-2003, 

o PPGEC recebeu nota 4 e aprovou a implantação do doutorado em 2004. No 

triênio 2004-2006, o PPGEC alcançou nota 5. No triênio 2007-2009 o programa 

manteve nota 5, tendo recebido conceito “muito bom” em 100% dos itens. Na 

avaliação do triênio 2010-2012, o programa manteve o conceito 5 e no 

quadriênio 2013-2016 alcançou o conceito 6. Em 2017, o planejamento 

estratégico do PPGEC estabeleceu como prioridades a melhoria dos espaços 

de ensino e pesquisa, comunicação e internacionalização. Após a reunião de 

avaliação de meio termo da CAPES em agosto de 2019, o programa reviu o 

planejamento estratégico conforme metas adicionais estabelecidas para o 

processo avaliativo, com destaque para as novas perspectivas focadas no 

corpo discente, impacto social e inovação.   
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Planejamento Estratégico 2020-2027 

O planejamento estratégico do programa foi atualizado conforme os 

seguintes passos e abordagens: 

Passo 1. Apresentação das métricas do programa segundo os novos critérios 

da CAPES, fundamentados na reunião de meio termo de agosto de 2019.  

Passo 2. Criação de comissões de trabalho formada por docentes, discentes, 

técnicos, e convidados externos (setembro de 2019) para os seguintes temas:  

Comissão de Avaliação e Acompanhamento (Instrução de serviço 3, 18 de 

setembro de 2019), formada pelos docentes Mauricio de Almeida Gomes e 

Diogo Borges Provete, e pela discente Carolina Cunha Ganci. 

Comissão de Comunicação (Instrução de serviço 4, 18 de setembro de 2019), 

formada pelos docentes Danilo Bandini Ribeiro, Diego José Santana e pela pós-

doutoranda Zaida Ortega Diago.  

Comissão de Pós Doutorado (Instrução de serviço 5, 18 de setembro de 2019), 

formada pelo docente Franco Leandro de Souza, pelos pós-doutorandos Jorge 

Fernando Sairava e André Nunes, e pelo discente Fábio Padilha Bolzan.  

Comissão de Estrutura Pedagógica (Instrução de serviço 6, 18 de setembro de 

2019), formada por pelos docentes Rudi Ricardo Laps e Geraldo Alves 

Damasceno Junior, pelo pós-doutorando Francisco Valente-Neto e pela 

discente Ana Cláudia Piovezan Borges.  



Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação 
UFMS 

Planejamento Estratégico 2020-2027 

4 
 

Comissão de Regimento e Planejamento Estratégico (Instrução de serviço 7, 

18 de setembro de 2019), formada pelos docentes Gustavo Graciolli, Luiz 

Eduardo Roland Tavares, Fabio de Oliveira Roque, Erich Fischer e Fernando 

Paiva. 

Comissão de Auto Avaliação (Instrução de serviço 8, 18 de setembro de 2019), 

formada pelos docentes Andréa Cardoso de Araujo, Vanda Lúcia Ferreira, 

Fábio de Oliveira Roque, Rafael Dettogni Guariento, pela técnica Liliana Piatti, 

pelos discentes Guilherme Dalponti e Karine Munk Vieira. 

Passo 3. As propostas das comissões de trabalho foram apresentadas em 

reunião geral orientada para planejamento de resultados de excelência, 

usando abordagem preconizada pelo Ministério do Planejamento em 2010. A 

partir da reunião geral foi montado o planejamento estratégico, considerando 

os cronogramas de avaliações da CAPES.  

Passo 4. Em 2020 foi criada uma comissão permanente de atualização do 

Planejamento Estratégico formada por Rudi Laps, Mauricio Gomes de Almeida 

e Erich Fischer. 

Passo 5. Todas as etapas e produtos foram avaliados e oficializados pelo 

Colegiado do Curso e estão disponíveis no site do programa 

(https://ppgec.ufms.br/).  

Passo 6. O Planejamento estratégico será reavaliado com base nos dados de 

auto-avaliação a cada 2 anos. 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fppgec.ufms.br%2F
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Inserção do PPG em Ecologia e Conservação na avaliação 

institucional 

 Existem várias ações da UFMS no âmbito do Instituto de Biociências 

(INBIO) e Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFMS (PROPP) que 

demonstram conexão do planejamento do PPGEC com objetivos e metas 

estabelecidas pela instituição, particularmente aquelas estabelecidas no 

Plano de Desenvolvimento do INBIO (PDU-INBIO) para o período de 2018-

2021  

No Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS (PDI-UFMS) para 2020-

2024 também existem metas para apoio aos PPGs em áreas estratégicas, 

como meio ambiente na região Centro-Oeste, e aumentar investimento em 

pesquisa no âmbito da pós-graduação da instituição. Regularmente essas 

metas passam por reavaliação no âmbito institucional por comissões em cada 

pró-reitoria.  

O INBIO e a PROPP desenvolveram uma série de atividades de apoio a gestão 

e construção do Planejamento Estratégico do Programa de Pós-graduação em 

Ecologia e Conservação da UFMS em 2019. Com destaque para:  

1) SIAI - sistema de avaliação institucional da UFMS no qual os alunos avaliam 

disciplinas e desempenho docente; 

2) Criação de comissões para elaborar estratégias dos PPGs, com produção de 

relatórios; 
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3) Fórum de coordenadores dos PPGs da UFMS realizado anualmente; o 5º 

fórum com discussão de relatórios das comissões foi realizado em 2019; 

4) Apoio via editais para publicações, manutenção de equipamentos e 

infraestrutura, e mobilidade acadêmica; 

5) Planilha enviada pela PROPP para coleta de dados históricos e perspectivas; 

6) Melhoria das condições estruturais dos laboratórios (incluindo os situados 

na Base de Estudos do Pantanal); 

7) Melhoria das condições das salas de estudantes; 

8) Apoio financeiro para a realização de trabalhos de campo na Base de 

Estudos do Pantanal; 

9) Apoio logístico e financeiro para execução do curso de campo Ecologia do 

Pantanal 

O planejamento estratégico do PPGEC foi avaliado pelo conselho do INBIO e 

pela PROPP/UFMS. Em anexo I e II, encaminhamos as cartas de apoio do 

diretor do instituto e da pró-reitoria demonstrando alinhamento entre as 

gestões.  

O planejamento estratégico do PPGEC foi organizado nos seguintes eixos: 

Formação Discente, Impacto Social, Inovação e Internacionalização.  

  



Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação 
UFMS 

Planejamento Estratégico 2020-2027 

7 
 

Visão de Ensino 

Proporcionar a formação de profissionais com sólido conhecimento em 

Ecologia, ampla capacidade de inovação, comunicação e síntese científica, 

experiência em docência, sensibilidade às demandas sociais regionais e 

globais, inserção em redes de colaboração interdisciplinares, e habilidades em 

diferentes domínios conexos da Ecologia: biodiversidade, sistemas 

socioecológicos, serviços ecossistêmicos, sustentabilidade e biologia da 

conservação.  

 

O PPGEC abrange as seguintes linhas de pesquisa: 

ECOLOGIA ADAPTATIVA E HISTÓRIA VIDA 

Pesquisas focadas em características adaptativas, comportamento, histórias 

de vida e funcionamento dos organismos. Esta linha também envolve 

docentes e projetos que analisam como aspectos fenotípicos de organismos 

são moldados pelo meio ambiente e por interações bióticas dependentes da 

densidade, assim como as implicações destas interações para a evolução de 

populações, incluindo dinâmicas eco-evolutivas, ecologia funcional, 

ecofilogenética. 

ECOLOGIA APLICADA 

Pesquisas direcionadas para o uso de informações sobre biodiversidade e 

serviços ecológicos no âmbito da conservação, gestão ambiental, manejo de 

espécies, ecologia forense, restauração ambiental, biomonitoramento, uso 

sustentável da biodiversidade e outras demandas sociais.  
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ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS 

Pesquisas nesta área destinam-se a caracterizar, predizer e compreender os 

fatores que afetam a magnitude e estabilidade de processos ecossistêmicos, 

que por sua vez são definidos por qualquer processo que afete o fluxo de 

matéria e/ou energia (e.g., produtividade primária ou secundária, interações 

tróficas, decomposição, translocação e excreção de nutrientes, etc…) através 

dos organismos e dos componentes abióticos dos ecossistemas. 

ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES 

Pesquisas focadas no entendimento de mecanismos que geram variações em 

padrões populacionais (e.g. tamanho populacional, reprodução, movimento, 

ocupação) e em metapopulações (e.g. dinâmicas de colonizações e extinções 

em manchas) ou abordam questões relacionadas a compreensão de processos 

que geram coexistência de espécies, incluindo abordagens de redes de 

interações, ecologia de metacomunidades, trade-offs e teoria moderna da 

coexistência.  

 

O desenvolvimento de competências ocorre principalmente por meio dos 

seguintes instrumentos: estrutura curricular, com disciplinas que abrangem  

teorias e conceitos e a prática científica em ecologia e áreas afins; 

desenvolvimento de pesquisa científica, sob orientação de docentes que 

cobrem diferentes linhas de pesquisa; estágio de docência, voltado à prática 

no ensino superior e à orientação de estudantes de iniciação científica; 

seminários e eventos direcionados ao desenvolvimento de competências 
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essenciais em conceitos, métodos e análises em Ecologia, assim como 

voltados ao debate científico e à discussão dos desafios contemporâneos 

pertinentes à ecologia.  

 

Objetivos e metas do Eixo Formação para 2020-2027 

Eixo formação discente 

1. Proporcionar habilidades aos pós-graduandos para aplicação e divulgação 

do conhecimento científico na solução de desafios ambientais  

Meta 1.1: Oferta de disciplinas como tópicos especiais ou tópicos avançados 

que visem especialmente abranger os objetivos de sustentabilidade da ONU 

(ODS).  

Meta 1.2: Até 2021 consolidar núcleo de estudos de síntese em ecologia, com 

o intuito de estimular a integração e projetos em parceria, envolvendo 

mestrandos e doutorandos do programa. O Núcleo de Inovação, Síntese e 

Análise (NISA) tem objetivo de integrar a ecologia e outras áreas do 

conhecimento para propostas inovadoras, sínteses científicas e solução de 

desafios ambientais.  

Meta 1.3: Até 2022 criar um núcleo interdisciplinar de divulgação científica no 

PPGEC. Um dos objetivos do núcleo será promover a capacidade de divulgação 

científica pelos estudantes e docentes por meio de atividades práticas, 

orientadas por profissionais da área de comunicação.  
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Meta 1.4: Aumentar a frequência de eventos e projetos com a participação de 

pesquisadores externos, que atuam em diferentes linhas da ecologia, com o 

intuito de aumentar as oportunidades de inserção dos discentes em redes de 

colaborações. Neste contexto, pretendemos ampliar as atividades do Café 

com Ecologia (CAFECO) e da Semana do Programa de Pós-graduação em 

Ecologia e Conservação (SAPECO) e da ECONEXÃO (Encontro dos Estudantes 

do PPGEC) 

2. Estimular trabalhos colaborativos envolvendo discentes e docentes do 

programa 

Meta 3.1: Fomentar diálogos e construção de projetos colaborativos. A partir 

de 2021, pretendemos criar um espaço apropriado para trabalhos 

colaborativos e reuniões;  

Meta 3.2: A partir de 2022, promover pelo menos dois workshops por ano 

(preferencialmente internacional), tendo como um dos objetivos a produção 

de artigos científicos com o envolvimento de estudantes; 

Meta 3.3: A partir de 2022, organizar imersões de trabalho com docentes e 

discentes do programa para integrar o grupo e produzir trabalhos 

colaborativamente; 

3. Fomentar o uso de tecnologias de ensino e aprendizagem 
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Meta 4.1: A partir de 2021, estimular a inclusão de metodologias ativas e 

digitais de ensino remoto nas disciplinas tais como sala de aula invertida e 

ensino baseado em problemas. 

4. Oferecer disciplinas voltadas para construção de conhecimento 

integrativo em Ecologia e Conservação  

Meta 5.1: Oferecer, pelo menos a cada 2 anos, uma disciplina voltada à análise 

e síntese em ecologia. 

Meta 5.2: Fomentar discussões sobre filosofia da ciência, comunicação 

científica e elaboração de projetos nos meses iniciais de entrada no mestrado 

para contribuir com o amadurecimento dos projetos.  

5. Intensificar as oportunidades de experiência internacional dos estudantes 

Meta 6.1: Aumentar a divulgação internacional e participação de estudantes 

externos em disciplinas especiais do programa. 

Meta 6.2: Incentivar a participação de pelo menos 40% de estudantes de 

doutorado em missões no exterior a partir de 2022. 

6. Ampliar a divulgação internacional do curso de campo Ecologia do 

Pantanal (EcoPan) 

Meta 7.1: Ampliar a representatividade de diferentes países e de diferentes 

instituições estrangeiras de origem dos discentes e docentes participantes das 

edições do EcoPan; 
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Meta 7.2: ampliar o uso do inglês para comunicação oral e escrita dos projetos 

desenvolvidos durante o curso.  

Meta 7.3: Ampliar e melhorar as informações no site do curso de campo sobre 

o Pantanal, bases de pesquisa, resultados dos trabalhos e turmas das edições 

do EcoPan. 

Meta 7.4: Buscar ações coordenadas com outros programas de pós-graduação 

no Brasil para intercâmbio de alunos e oportunidades de vagas em disciplinas 

de campo em outros biomas do Brasil.  

7.  Aumentar o ingresso no doutorado e o número de doutores titulados por 

ano 

Meta 8.1: Atuar junto às instâncias superiores e agências de fomento estadual 

e nacionais para aumento da cota de bolsas do programa, assim como 

alternativas de bolsas via projetos e fontes internacionais; 

Meta 8.2: Ampliar convênios de co-titulação com instituições estrangeiras 

(atualmente são dois convênios vigentes - França e EUA); 

Meta 8.3: Melhorar a divulgação nacional e internacional, assim como ampliar 

as facilidades para inscrição e participação de candidatos nos processos 

seletivos do programa, com uso de ferramentas à distância;   

Meta 8.4: Implementar mecanismo de passagem direta do mestrado para o 

doutorado, com critérios de qualidade. 
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Eixo: Impacto Social 

Objetivo 1: Consolidar projetos de impacto social  

Meta 1.1: Fortalecer a infraestrutura física e de pessoal para consolidação de 

projetos de longo prazo com múltiplos impactos sociais, diretos e indiretos, 

considerando âmbito regional e global (exemplo PELD, Noleedi, Plantas 

Alimentícias do Pantanal, PRINT, Ecologia Urbana, Biota MS) 

Meta 1.2: Definir indicadores de impactos sociais para os produtos gerados 

pelo programa;  

Meta 1.3: Estabelecer, a partir de 2020, novo plano de comunicação do PPGEC 

tendo como público-alvo a sociedade em geral, com a participação de 

profissionais da área de comunicação da UFMS. 

 

Eixo Inovação 

Objetivo 1: Estimular a produção de trabalhos inovadores 

Meta 1.1: Ampliar ações inovadoras em parceria com o setor privado, 

governos e ONGs, e consolidar iniciativas do Espaço Mutualismo, criado em 

2019 com objetivo é proporcionar a produção de trabalhos em colaboração 

com outros setores.  



Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação 
UFMS 

Planejamento Estratégico 2020-2027 

14 
 

Meta 1.2: Promover o debate e a inclusão de temas envolvendo fronteiras do 

conhecimento em ecologia em seminários, disciplinas e workshops 

organizados pelo programa; 

Meta 1.3: Direcionar apoio para missões e estágios internacionais que 

contemplem temas inovadores.  

 

Eixo Internacionalização 

Objetivo 1: Consolidar a inserção internacional do PPGEC 

Meta 1.1: Consolidar as redes de colaborações internacionais associadas ao 

programa, e a integração de pesquisadores no âmbito do Programa PRINT-

CAPES; 

Meta 1.2: Ampliar colaborações com pesquisadores e estudantes de países 

latino-americanos e do hemisfério sul; e consolidar as colaborações e 

intercâmbios em andamento com os sítios “ILTER” (International Long-Term 

Ecological Research) no Zimbábue e África do Sul;   

Meta 1.3: Ampliar uso da língua inglesa nas atividades e material de 

comunicação do programa, incluindo cursos e disciplinas, seminários, material 

de divulgação e didático, formulários e regulamento; 
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Meta 1.4: Proporcionar estágios-sanduíche no Brasil por estudantes 

estrangeiros, supervisionados por docentes do programa, no âmbito dos 

projetos de pesquisa de longa duração em andamento;  

Meta 1.5: Intensificar a prospecção de fontes de financiamento internacional 

e estimular aumento da captação de recursos externos para projetos de 

pesquisa, eventos, e outras iniciativas;    
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ANEXO I 
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ANEXO II  



 

 

 

 

 

 

 


	Missão e Visão do PPGEC
	Breve histórico do PPGEC no contexto de avaliação da CAPES
	Planejamento Estratégico 2020-2027
	Inserção do PPG em Ecologia e Conservação na avaliação institucional
	Visão de Ensino
	ECOLOGIA ADAPTATIVA E HISTÓRIA VIDA
	ECOLOGIA APLICADA
	ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS
	ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES
	Objetivos e metas do Eixo Formação para 2020-2027
	Eixo formação discente
	Eixo: Impacto Social
	Eixo Inovação

	Objetivo 1: Estimular a produção de trabalhos inovadores
	Eixo Internacionalização


