
 

 

  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PPGBVeg 

(2017-2020) 



APRESENTAÇÃO 

 

SOBRE O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE VEGETAL (PPGBVeg) 

O Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal (PPGBVeg) foi recomendado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) em 2009, em nível 

de Mestrado Acadêmico e com caráter interdepartamental, sendo pioneiro no processo de 

interiorização da Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 

iniciando suas atividades em março de 2010 com o ingresso da primeira turma, em consórcio 

com três departamentos da instituição onde há oferta de graduação em Ciências Biológicas: 

Departamento de Ciências Exatas e da Terra – DCET II (Alagoinhas), Departamento de 

Educação – DEDC VII (Senhor do Bonfim) e Departamento de Educação – DEDC VIII (Paulo 

Afonso), o qual passou a sediar a coordenação do curso. Juntos, estes departamentos 

abrangem de forma direta por meio de suas ações de ensino, pesquisa e extensão mais de 35 

municípios de diferentes regiões da Bahia. Em meados de 2018, com a mudança da 

coordenação do programa, a sede foi transferida para o Departamento de Educação, Campus 

VII da UNEB, no município de Senhor do Bonfim. 

A proposta de criação do PPGBVeg foi construída a partir do ano de 2008, na perspectiva da 

multicampia da UNEB, quando um grupo de docentes da Instituição, recém doutores, viram a 

necessidade de ampliar as pesquisas que desenvolviam na área da Botânica, envolvendo 

estudantes da graduação, nos locais onde estavam atuando. Até então, na Bahia, só existia o 

Programa de Pós-graduação em Botânica (PPGBot), em Feira de Santana, distante ca. 106 km 

da capital. Assim, acreditaram na possibilidade de levar às cidades do interior baiano, a 

oportunidade de continuidade na formação dos estudantes com a oferta de um curso de Pós-

graduação stricto sensu, deslocando o debate científico dos grandes centros para locais de 

menor massa crítica.  

Na última avaliação (quadriênio 2013-2016), o PPGBVeg obteve nota 3 (três), com conceito de 

“Muito Bom” em relação à proposta do Programa, ao corpo docente e a inserção social, no 

entanto, teve conceito “Regular” em relação a baixa produção discente e a baixa proporção de 

docentes permanentes com produção de qualidade. Além disso, o relatório apontava a 

necessidade de uma revisão e reestruturação das linhas de pesquisa, dos projetos e 

participantes de cada linha de pesquisa, assim como uma revisão do conjunto de disciplinas, 

para adequar às linhas de pesquisa. 

Inicialmente, os projetos de pesquisa e disciplinas estavam associados a cinco linhas de 

pesquisa (1. Florística, 2. Recursos Vegetais, 3. Interação Planta-animal, 4. Sistemática e 

Filogenia e 5. Morfologia aplicada à Sistemática) incluídas na área de concentração 

“Biodiversidade Vegetal com ênfase na Flora da Bahia”. Ainda no início do Programa, a maioria 

dos projetos de dissertação enfocava principalmente o Bioma Caatinga, em áreas de cinco 

unidades de conservação presentes no Raso da Catarina (APA Serra Branca; Estação Ecológica 

do Raso da Catarina; Estação Biológica de Canudos; Parque Estadual de Canudos; Reserva 

Biológica de Serra Negra e a Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Flor de Lis). Ao 

longo dos últimos cinco anos, o corpo docente permanente do PPGBVeg teve novos ingressos, 

mas também efetivou alguns descredenciamentos para manter expectativas de produção 

científica. Nesse processo, algumas linhas de pesquisa, a exemplo de “Interação planta animal” 

foram extintas, e outras fundidas, de modo que os perfis de pesquisas desenvolvidos pelos 

professores permanentes passaram a ter uma perfeita adesão às atuais linhas do Programa. 



Com o credenciamento de novos docentes de outros Campi da UNEB e também de outras 

universidades do Nordeste, o PPGBVeg ampliou a sua área de concentração para a Flora do 

Nordeste, antes restrita à Flora da Bahia, e redefiniu suas linhas de pesquisas para apenas 

duas: (1) Morfologia vegetal, recursos e potencialidades da flora do Nordeste e (2) Florística, 

sistemática e filogenia de fanerógamas e criptógamas. Ainda neste contexto de ingresso de 

novos professores permanentes no PPGBVeg, a Bioprospecção passou a compor um dos eixos 

da linha 1.  

A partir de 2017, o PPGBVeg iniciou o processo de reestruturação do Regimento Interno, para 

adequação das linhas de pesquisa, projetos e do conjunto de disciplinas, que se concretizou no 

início de 2019. Os ajustes no Programa estão sendo feitos anualmente, na busca de cumprir 

com seus objetivos. Assim, algumas disciplinas foram finalizadas do quadro permanente por 

fusão à outras, por não terem sido ofertadas há mais de dois anos ou por saída do docente do 

programa, e outras novas foram propostas e inseridas na grade curricular, as quais estão 

sendo implementadas gradativamente. Todas as ementas foram revisadas, atualizadas quanto 

à carga horária e referências.  

A qualidade da produção docente ainda precisa melhorar muito para atingirmos o patamar 

desejado. O quantitativo de produtos dos discentes ou egressos no quadriênio melhorou, 

entretanto, ainda temos dificuldade em publicar trabalhos de egressos, devido ao pouco 

engajamento dos docentes. Entre as ações desenvolvidas para estimular o aumento das 

produções do Programa está o incentivo à captação de recursos junto ao Programa Interno de 

Auxílio Financeiro aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (AUXPPG) da instituição para 

financiamento de traduções de manuscritos e de taxas de publicação, além do 

acompanhamento continuado da produção intelectual dos docentes e discentes através de 

pesquisas na plataforma Lattes e reuniões anuais para discussão conjunta dos pontos fracos e 

fortes e avanços do curso. 

Até 2019, o PPGBVeg titulou 71 Mestres em Biodiversidade Vegetal, os quais se encontram em 

cursos de doutoramento em diferentes Programas de Pós-graduação do Brasil, e outros, 

devidamente alocados no mercado de trabalho na Bahia e outros estados do Nordeste, tanto 

nas redes públicas (em nível federal, estadual e municipal), quanto nas redes privadas de 

ensino – do nível básico e do ensino superior, assim como desenvolvendo a função de Biólogos 

ou técnicos, revelando o impacto e a importância do PPGBVeg para a comunidade nordestina 

e nacional. 

Assim, o PPGBVeg, para além da formação qualificada de mestres em Biodiversidade Vegetal 

no interior do Nordeste, tem implementado ações visando superar os desafios para a 

consolidação do programa, buscando atender aos objetivos do Sistema Nacional de Pós-

Graduação (SNPG) no sentido de contribuir tanto para a formação de recursos humanos 

qualificados e fortalecimento das bases científica, tecnológica e de inovação, como também, 

para diminuir assimetrias regionais históricas do SNPG, uma vez que tem não apenas a sua 

estrutura, mas sobretudo o foco de seus projetos e a geração de valiosos produtos científicos 

deles advindos centrados no Nordeste brasileiro. O presente Planejamento Estratégico, 

mediante o uso da ferramenta de análise SWOT (FOFA), apresenta as linhas de força do 

PPGBVeg/ UNEB, as oportunidades, as fraquezas e ameaças ao programa de modo a planejar o 

bom funcionamento e aprimoramento. 

 

 



MISSÃO DO PPGBVeg 

Promover a formação de profissionais capazes de executar projetos relacionados à 

biodiversidade vegetal e sua conservação, habilitados para o ensino e a geração de produtos 

de reconhecido valor acadêmico/científico. 

 

VISÃO 

Ser um Programa de referência em estudos da biodiversidade vegetal do semiárido 

nordestino, especialmente baiano. 

 

 

ANÁLISE SWOT (MATRIZ FOFA) 

A construção deste planejamento estratégico utilizou como metodologia a análise SWOT. O 

termo SWOT é o acrônimo para Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, que 

quando traduzido para o português obtêm-se a sigla FOFA, correspondendo a: Forças, 

Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. 

A análise SWOT consiste em uma análise aprofundada e detalhada da situação da instituição 

(aqui, especificamente do Programa de Pós-graduação), para ajudar na tomada de decisões. O 

principal objetivo é dar um diagnóstico estratégico que deve prever e prevenir condições 

negativas, cruzar as informações e pensar nos planos de ações para aproveitar as forças e 

oportunidades e também para reduzir os riscos identificados como fraquezas ou ameaças. Isto 

porque combina fatores internos (as forças e as fraquezas) aos externos (as oportunidades e as 

ameaças). 

Ao utilizar a Matriz SWOT, que é organizada em quatro quadrantes (Fig. 1), como ferramenta, 

tem-se as análises divididas em duas grandes óticas: (1) Análise do ambiente interno: quando 

se faz a análise das Forças e Fraquezas - fatores internos e gerenciáveis, que dependem 

exclusivamente da própria iniciativa do Programa; (2) Análise do ambiente externo: quando se 

faz a análise das Oportunidades e Ameaças - fatores externos a organização, sobre os quais 

não é possível ter controle, pois dependem da dinâmica de outros órgãos. 

Fig. 1. Matriz SWOT (FOFA)  



 

ANÁLISE SWOT APLICADA AO PPGBVeg 

Durante o quadriênio (2017-2020), a análise SWOT foi aplicada em dois momentos 

consecutivos:  

(1) No início do quadriênio, em 2017, durante o IV Workshop da Pós-graduação Stricto Sensu 

promovido pela Pró-reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-graduação (PPG) da UNEB, o qual 

teve por objetivo avaliar e situar os Programas de Pós-Graduação da UNEB no contexto atual, 

considerando as mudanças na avaliação na perspectiva de planejar ações, em curto e médio 

prazo, que conduzam ao fortalecimento, consolidação do Ensino de Pós-Graduação, além de 

socializar estratégias para internacionalização da Pós-Graduação Stricto Sensu da UNEB. Na 

programação do evento estava incluso o tema “Planejamento Estratégico da Pós-Graduação: 

elaboração da Matriz SWOT”.  

A partir de grupos de trabalho com a coordenação e secretários dos Programas de Pós-

graduação, iniciou-se a discussão do tema, o qual foi, posteriormente, levado ao âmbito de 

cada programa para discussão, levantamento dos pontos para preenchimento da matriz (Fig. 

2) e das principais metas para compor o planejamento estratégico de cada Programa para o 

quadriênio. 

 

Fig. 2. Matriz SWOT (FOFA) aplicada ao PPGBVeg (2017). 

 

(2) Após o seminário de meio-termo da CAPES, em 2019, a PPG/ UNEB promoveu a III Reunião 

anual de planejamento e autoavaliação da Pós-Graduação, cuja programação incluía uma 

atividade específica voltada para o planejamento estratégico dos cursos, quando então, foram 

discutidas as considerações sobre a avaliação quadrienal, autoavaliação, planejamento 



estratégico, com socialização da matriz SWOT dos programas e desenvolvimento da 

metodologia CANVAS. 

Com base nas discussões estabelecidas entre PPG, coordenadores e colegiado do PPGBVeg, 

levantou-se os pontos para preenchimento da matriz SWOT e do CANVAS estratégico do 

Programa, apresentados nos quadros 1 e 2, respectivamente. 
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FORÇAS  FRAQUEZAS  
 Maioria do corpo docente com dedicação 

exclusiva ao Programa; 
 Localização do Programa no interior; 
 Envolvimento dos docentes com Programas de 

Iniciação Científica e Extensão; 
 Propostas contempladas em editais de fomento 

à pesquisa;  
 Atualização do Regimento Interno e matriz 

curricular do curso; 
 Envolvimento das Direções dos Departamentos 

consorciados; 
 Comprometimento do grupo e equipe de apoio; 
 Reestruturação do site e redes sociais; 
 Incentivo à integração da graduação com a pós-

graduação; 
 Planejamento anual estratégico; 
 Aderência das produções às linhas de pesquisa. 

 Desmotivação de alguns docentes; 
 Produção Científica incluindo egressos e 

discentes ainda abaixo da média; 
 Dificuldade para consolidar uma política 

de Internacionalização; 
 Consolidação de grupos de pesquisa. 

EX
TE

R
N

A
 

OPORTUNIDADES AMEÇAS 
 Participação em eventos nacionais e 

internacionais; 
 Parcerias com outras Instituições de pesquisa; 
 Programas Institucionais (AUXPPG, PROFVISIT, 

PIBATI, PROPUBLIC, PROLAB, etc) 
 

 Carência de técnicos para os 
laboratórios; 

 Cortes orçamentários; 
 Ausência de editais externos para 

financiamento de pesquisas na área; 
 Redução do quantitativo de bolsas 

CAPES (DS e PNPD); 
 Instabilidade política e econômica do 

país; 
 Atual política para questões ambientais. 

Quadro 1. Matriz SWOT (FOFA) aplicada ao PPGBVeg (2019). 

A discussão ampla com coordenadores de outros cursos e com a gestão fortaleceu o 

envolvimento e comprometimento dos programas para a melhoria das estratégias que visem a 

consolidação dos programas de pós-graduação da universidade, sendo possível levantar 

pontos fortes e fracos de todos os PGs. Para o PPGBVeg é possível destacar os seguintes 

pontos fortes: 

1. A localização do Programa no interior – atualmente o PPGBVeg está presente em três 

regiões do estado da Bahia, favorecendo o acesso à Pós-graduação a estudantes que 

dificilmente poderiam se deslocar para os grandes centros. Nos dois últimos anos (2018 e 

2019), houve interesse de candidatos oriundos de 24 cidades diferentes, sendo a maioria 

dessas localizada em regiões interioranas. O programa tem priorizado o desenvolvimento de 

pesquisas (projetos de dissertação), com foco na resolução de questões/problemas 

locais/regionais, além da formação de recursos humanos para região, contribuindo dessa 

forma, para a interiorização da Pós-Graduação stricto sensu na região semiárida do nordeste 

brasileiro. 

  



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2. Canvas estratégico do PPGBVeg (2019).  

Ser um Programa de referência em estudos da biodiversidade vegetal do semiárido nordestino, 

especialmente baiano. 

Ampliar a inserção 

social do 

programa. 

Ampliar as 

perspectivas de 

prospecção e 

conservação da 

biodiversidade 

Ampliar as 

atividades de 

extensão nas 

comunidades. 

Ampliar a 
visibilidade do 
curso nas regiões 
onde está 
inserido. 

Estimular a participação 

de docentes e discentes 

nas atividades da 

comunidade civil; 

estabelecer parcerias 

com outras instituições  

Promover atividades 

de extensão nas 

áreas onde são 

desenvolvidas as 

pesquisas 

 

Divulgar o 

programa através 

de site e redes 

sociais 

Ampliar as parcerias 

de estudo em 

unidades de 

conservação. 

Atualizar resoluções 

internas do 

PPGBVeg 

Internacionalização 

do PPGBVeg 

Consolidar grupos 

de pesquisas do 

PPGBveg 

Dar continuidade ao 

processo de 

atualização das 

ementas 

Formar comissões 

internas para 

reestruturar 

documentos internos 

do programa 

Estabelecer 

parcerias com 

pesquisadores 

estrangeiros 

Organizar reuniões e 

eventos envolvendo 

os grupos de 

pesquisa  

Regularizar a matriz 

curricular do 

programa 

Elevar em 100% a 

produção docente 

com discentes e 

egressos  

Qualificação 

docente 

Fortalecer parcerias 

com outros 

programas da área 

de biodiversidade na 

Bahia 

Estimular o corpo 

docente a 

submeterem as 

produções em revistas 

qualificadas  

Estimular os 

docentes a 

buscarem estágio 

de pós-

doutoramento 

Manter reuniões com 

pesquisadores das 

outras IES e promover 

atividades acadêmicas 

em colaboração 

Captar recursos do 

AUXPPG 
Captar recurso do 

PROPÓS 

Subsidiar a tradução e 

submissão de 

manuscritos em 

revistas Qualis do 

estrato B1 ou superior  

Subsidiar a 
participação de 
discentes e docentes 
em eventos; 
Adquirir equipamentos 

e material de consumo 

Concorrer em 

editais de fomento 

Submeter projetos 

ligados às linhas de 

pesquisa do programa 

aos editais internos e 

externos  



2. Aumento no número de publicações em periódicos com discentes - A maioria do corpo 

docente tem dedicação exclusiva ao Programa, o grupo está consolidado e empenhado em 

fortalecer a pesquisa, melhorando o desempenho do PPGBVeg, buscando publicar em 

periódicos de impacto na área.  

3. Envolvimento dos docentes com Programas de Iniciação Científica e Extensão – há um 

número expressivo de discentes da graduação envolvidos com projetos de pesquisa e extensão 

coordenados por docentes do PPGBVeg. Este fato tem incentivado a integração da graduação 

com a pós-graduação e levado a uma maior aprovação de discentes oriundos da IC nos 

processos seletivos, garantindo também a ampliação das produções. 

4. Corpo docente constituído por especialistas nas diversas áreas da Botânica – taxonomia de 

fanerógamos, taxonomia de criptógamos (algas, briófitas e micologia), fisiologia e anatomia 

vegetal, morfologia vegetal, palinologia, ecologia, citogenética e biotecnologia. Esforços estão 

sendo feitos para que possamos fortalecer as linhas de pesquisa. 

5. Aumento da solidariedade através da ampliação do intercâmbio com outras Instituições. 

6. Melhoria da infraestrutura para as atividades de pesquisa e de ensino, através do 

investimento na expansão e consolidação dos laboratórios, com formação de equipes 

ampliadas de pesquisa e estímulo à iniciação científica. 

7. Maior visibilidade do programa por meio das redes sociais - o que é notório através do 

aumento do número de interessados pelo programa. 

 

Pontos que o Programa precisa melhorar 

Houve avanços significativos no sentido de reestruturação do curso, tanto no âmbito curricular 

como estrutural, com a adequação de projetos de pesquisa às linhas do programa. Todavia, 

ainda há necessidade de ampliar a parceria com instituições estrangeiras e, 

consequentemente, melhorar a qualidade das produções, principalmente incluindo discentes e 

egressos. Apesar de ter havido um aumento no número de publicações pelo núcleo 

permanente do Programa, essa produção ainda não está equilibrada entre os docentes e a 

porcentagem de publicações Qualis A ainda não atingiu a meta almejada. Todavia, há incentivo 

contínuo para que o corpo docente permaneça no programa e possa publicar em periódicos 

com fator de impacto que seja bem classificados no Qualis da área, bem como a aumentar os 

intercâmbios nacionais e internacionais. 

 

Planejamento Futuro 

No Plano de Desenvolvimento Institucional da UNEB (2017-2022), estabelece-se entre as 

metas para a Pós-graduação: Instituir mecanismos internos de avaliação para a pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu; elaborar Plano de Expansão e Interiorização dos Mestrados 

Acadêmicos e Profissionais em conformidade com as demandas de desenvolvimento local e 

regional; e desenvolver Plano de Apoio Acadêmico para orientar os programas de pós-

graduação, na melhoria de seus resultados internos (UNEB) e externos (CAPES/MEC).  

Nesse contexto, revela-se de suma importância o apoio aos programas que ofertam os cursos 

de mestrado a fim de obter melhores resultados nas avaliações promovidas pela CAPES, 

visando ao estabelecimento de novos cursos de doutorado. O PPGBVeg vem implementando, 



ao longo dos últimos anos, um conjunto de estratégias no sentido de aprimorar o seu 

desempenho, a exemplo de: (a) alavancar a discussão sobre a elaboração de eventos em 

parceria com outros Programas de Pós-graduação da Região Nordeste, relacionados à nossa 

área de atuação, de forma que sejam levantadas questões para reflexão sobre o papel dos 

PPGSS na região; (b) buscar fortalecer e incrementar intercâmbios entre pesquisadores de 

diferentes centros, grupos ou laboratórios de pesquisa de instituições nacionais e 

internacionais, no sentido de estimular a consolidação de parcerias científicas com grupos 

internacionais produtivos, a partir de novas propostas de projetos de pesquisa; (c) estimular 

maior participação do corpo docente e discente em projetos de extensão para ampliar a 

inserção social; (d) incentivar a ampliação da produção qualificada entre docentes e discentes.  

 

 

 

Planejamento Estratégico para o período de 2017-2020, homologado pelo Colegiado do Curso 

em reunião do dia 15 de dezembro de 2017 e realinhado em reunião Colegiada de 05 de 

dezembro de 2019. 

 

Senhor do Bonfim, 10 de dezembro de 2019. 

Coordenação do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Vegetal 


