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1. PLANO DE METAS  

 
METAS Período de execução 

 2013  2014  2015  2016  2017  2018  

1. Consolidar a implantação do Programa de Pós-Graduação em 

Produção Vegetal e melhorar continuamente a qualidade do 

ensino ministrado, tendo como critérios as exigências 

estabelecidas pela CAPES e como indicador a obtenção de 

conceito quatro.  

      

2. Ampliar a estrutura física e os recursos tecnológicos para 

suportar o crescimento incremental do desenvolvimento do 

Programa.  

      

 

Para atingir as metas propostas foram organizadas ações sistematizadas de forma a compor o “Plano de 

Desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal”. A elaboração desse plano ocorreu 

de forma participativa, envolvendo os docentes do Programa e do Departamento de Agronomia.  
 

META 1 Consolidar a implantação do PPGPV e melhorar continuamente a qualidade do ensino 

ministrado, tendo como critérios as exigências estabelecidas pela CAPES e como indicador a 

obtenção de conceito quatro.  
 

Ações Período de Execução 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.1. Revisar o projeto pedagógico do Programa        

1.2. Avaliar a permanência do grupo de docentes orientadores com base nas 

normas do Programa (Recredenciamento).  

      

1.3. Avaliar solicitações de ingresso de novos docentes orientadores com base nas 

normas do Programa.  

      

1.4. Contratar mais um técnico administrativo.        

1.5. Estabelecer e ampliar as relações formais de parceria entre empresas e o 

Programa.  

      

1.6. Definir período fixo para processo de seleção       

1.7. Melhorar a divulgação do processo seletivo       

1.8. Revisar as normas de distribuição de orientados aos professores orientadores.         

1.9. Revisar as normas de distribuição de recursos do programa.        

1.10. Avaliação do Programa por consultores “ad hoc”.        

1.11. Promover um processo de melhoria contínuo e sistêmico das publicações 

das dissertações.  

      

1.12. Publicar ≥ 0,7 Artigo Equivalente A1/Docente Permanente ano em revista 

com classificação B1 ou superior.  

      

1.13. Publicar ≥ 1,0 Artigo Equivalente A1/Docente Permanente ano em revista 

com classificação B1 ou superior  

      

1.14. Publicar em periódico internacional com JCR (Journal of Citation Reports) 

ou indexado na base ISI 0,5 artigo/ano por docente permanente.  

      

1.15. Melhorar continuamente os acessos à informação por parte dos docentes e 

discentes  

      

1.14. Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico e a base de dados da biblioteca, 

tendo como referência a evolução incremental do Programa.  

      

1.16. Implementar e realizar a avaliação dos projetos de dissertação.        

1.17. Ampliar o número de bolsas.        
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META 1 Continuação...  

 
Ações Período de Execução 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1.17. Ampliar o número de bolsas.        

1.18. Ingresso de bolsista de Pós-Doutorado       

1.19. Ingresso de bolsista na condição de Professor Visitante       

1.20. Iniciar e consolidar o processo de internacionalização do Programa.       

1.21. Aprovar junto aos órgãos de fomento 0,50 projetos de pesquisa/ano por 

docente permanente.  

      

1.22. Ampliar em 20% o número de docentes permanentes com Pós-

Doutorado no Exterior.  

      

1.23. Credenciar o programa de Doutorado.        

1.24. Realizar reuniões semestrais para desenvolvimento de dissertações com 

abordagem em desenvolvimento de tecnologia e geração de patentes. 

      

1.25. Incrementar a participação efetiva dos comitês orientadores na formação 

dos mestrandos. 

      

1.26. Associar um discente de graduação junto a cada mestrando para 

colaborar no trabalho de dissertação e, permitir aos mesmos, o 

desenvolvimento de trabalho de Iniciação Científica voltado para as linhas de 

pesquisa do Programa.  

      

1.27. Orientar os discentes a publicarem pelo menos dois trabalhos completos 

em eventos nacionais ou internacionais e submeter pelo menos um artigo em 

revista qualis B1 ou superior. 

      

1.28. Revisar e manter a homepage do Programa.        

1.29. Revisar metas do Planejamento de Desenvolvimento do Programa.        

 

META 2 Ampliar a estrutura física e os recursos tecnológicos para dar suporte a melhoria contínua 

do Programa.  

 
Ações Período de Execução 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2.1. Obter recursos para ampliação de equipamentos do Programa com 

recursos do FINEP.  

      

2.2. Fortalecer os laboratórios ligados ao programa.        

2.3. Relacionar e orçar todos os equipamentos necessários para cada linha de 

pesquisa e estabelecer as prioridades de aquisição.  

      

2.4. Avaliar a demanda por novos equipamentos necessários para cada linha de 

pesquisa e estabelecer as prioridades de aquisição.  

      

2.5. Estabelecer parcerias com centro de excelência em pesquisa no país.        

2.6. Estabelecer parcerias com centro de excelência em pesquisa no exterior.        

2.7. Equipar um laboratório do programa com sistema de vídeo conferência 

para realização de reuniões, defesas de teses, aulas, etc.  
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