
Resumo do Planejamento estratégico do programa para o período 2021-2028 

 

Desenvolvimento Futuro 

Problema Proposta Ações 

Ampliação do corpo 

docente 

Abertura de vagas para credenciamento de 

profissionais que atuem em áreas distintas daquelas 

já existentes no programa; contratação de novos 

docentes, efetivos ou visitantes.  

 

Em curto prazo, ampliação (em limites a serem 

discutidos no Colegiado) da realização de pós-

doutorados voluntários por recém- doutores na 

modalidade “Pós-doutorado voluntário”. Em médio e 

longo prazo, contratação de docentes (Visitantes para 

qualificação da pós graduação – PDI; Efetivos, por 

meio de ações conjuntas com a área de Zoologia) 

especialistas em áreas ainda não representadas no 

PPGZOO 

Distribuição equilibrada 

de orientações  

Definir e aplicar estratégias para distribuir mais 

adequadamente o número de orientações por docente 

Acompanhamento, pelo colegiado, do número de 

orientações de cada docente e inclusão, nos editais 

relativos aos processos seletivos, de ajustes do número 

de vagas a ser oferecido por cada docente  

Divulgação do programa Investir em estratégias de divulgação das 

informações e ações do PPGZOO  

Atualização do site incluindo novas informações, 

registros fotográficos e outros tipos de ilustrações, das 

ações do PPGZOO e versões em línguas espanhola e 

inglesa  

Exclusividade docente Avaliação de solicitações de credenciamento a partir 

dos critérios estabelecidos na Resolução 01/2016 

(disponível na página do programa) acrescidos pela 

eventualidade de exclusividade da(o) candidata(o) 

Manter a oferta de um número maior de vagas de 

orientações para os docentes exclusivos 

Parceria com empresas 

privadas  

Ampliar as parcerias com empresas privadas para 

viabilização de projetos de pesquisa por meio do 

acesso às áreas (de conservação, de proteção 

ambiental ou de outra natureza), logística ou suporte 

financeiro 

Manter/Solicitar contato com as empresas: RPPN 

Estação Veracel (Porto Seguro-BA); Forever Oceans 

Brasil; Michelin do Brasil e Bamin 

Parceria com instituições 

de ensino 

Ampliar parcerias com instituições de ensino no 

exterior.  

Fortalecer e eventualmente, ampliar, parceria já 

estabelecida com a Universidad Nacional Autónoma 



 de México (UNAM - campus Querétaro) com 

diferentes docentes do NP  

Qualificação docente Estímulo à realização de treinamentos no exterior 

para docentes (pós-doutoramentos, outros tipos de 

estágios sênior) 

Elaborar programação de afastamento de docentes e 

apoio por meio da flexibilização de calendários de 

disciplinas e atividades de orientação  

Infraestrutura 

 

 

Espaço físico 

Delimitação de espaço físico em laboratórios para a 

criação de invertebrados e pequenos vertebrados.  

Reorganização de espaços disponíveis na UESC 

Criação do Museu de História Natural Em 

colaboração com outras instituições no sul da Bahia 

(principalmente UFSB, CEPLAC, Universidades 

particulares regionais) 

Participação em projetos institucionais  

Informações da UESC e 

da região aos discentes 

Disponibilizar conjunto de informações básicas sobre 

a UESC e região de entorno aos discentes, sobretudo 

aos discentes estrangeiros 

Preparação de um guia sobre o Programa, sobre o 

Ilhéus e cidades vizinhas incluindo dicas de moradia, 

deslocamento e serviços essenciais, 

Manutenção de 

equipamentos 

Realizar a manutenção de equipamentos alocados no 

PPGZOO e nos laboratórios relacionados ao 

programa  

Acompanhamento da política de gerência de 

laboratórios da UESC por meio da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós Graduação (PROPP) 

Formação dos alunos e Impacto na sociedade 

Disciplinas ainda não 

ofertadas 

Incentivar a oferta de disciplinas indicadas no APCN 

ainda não ofertadas no programa  

 

 

 

 

 

 

 

Divulgação das 

atividades 

Retomada dos seminários “Papos de Zoo” e oferta de 

disciplinas com objetivos voltados para divulgação 

científica 

Inclusão de “Papos de Zoo”, seminários de tema livre, 

a partir do segundo semestre de 2021 com a 

participação de docentes, discentes e convidados 

(docentes ou discentes externos ao programa). Inclusão 

de comunidade estudantil do Salobrinho, o bairro onde 

está localizada a UESC, como público alvo para 

ampliar a divulgação das atividades do programa e 

aproximá-lo da comunidade local. 

Incentivar devolutivas à sociedade. Fomentar (através de diárias da universidade) a volta 

dos pesquisadores às comunidades locais para 

apresentar os resultados dos projetos que levaram à 

coletas na região, com uma ação de retorno/projeto..  



Participar do projeto "Ciranda na Praça" – UESC e 

Prefeitura de Ilhéus, 

Permitir um contato da sociedade com os projetos do 

curso e do andamento das pesquisas. 

Estágio sanduíche no 

exterior 

Incentivar os discentes a realizarem estágios 

sanduíche no exterior 

Apresentação de relatos de docentes e discentes da 

UESC que já realizaram estágio sanduíche em ciclos 

de seminários; divulgar os editais de seleção de 

doutorado sanduíche  

Produção discente Estabelecer diretrizes para a solicitação de serviço de 

tradução e pagamento de taxas de publicação de 

artigos em periódicos à UESC 

Elaboração de resolução normativa pelo colegiado 

definindo critérios para os serviços de tradução e 

pagamento de taxas de publicação de artigos em 

periódicos de discentes  

 


