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5. Gostaria de sugerir um tema para uma disciplina que considere ausente no PPGGEV hoje? 19 respostas

1. Metodologia de ensino para o aluno da pós-graduação na aplicar graduação (inovação na aula do PESCD)

2. Não tem nada a ver com genética e evolução, mas um tema que pode ser de interesse para muitos alunos é a chamada "cultura maker" (ou "movimento maker" ou "DIY science"), que é o desenvolvimento ou

customização de pequenos instrumentos eletrônicos para facilitar ou automatizar tarefas. Muitos pesquisadores usam em sua pesquisa instrumentos simples montados ou personalizados no próprio laboratório e até

chegam a publicar resultados com isso. Essa área envolve coisas como impressão 3D, corte a laser, programação em sistemas como Arduino e Raspberry Pi, etc. Há várias pessoas em São Carlos que trabalham com

isso, mas pra dar uma ideia deixo aqui uma referência: https://www.nature.com/articles/d41586-020-03193-5

3. Bioestatística, análise de dados em larga escala

4. Evolução de invertebrados aquáticos.

5. Análises biogeográficas; Introdução a linguagem python

6. Métodos de Sequenciamento de Nova Geração

7. Aplicações para análises estatísticas e suas ferramentas

8. Imunologia

9. Técnicas de edição genética; Mais aulas práticas das disciplinas já ministradas; Bioestatística.

10. Elaboração de Projetos

11. Acredito que o programa necessita urgentemente inserir disciplinas básicas para a área como estatística voltada para nossos tipos de dados, método científico, escrita científica. E não colocar disciplinas que são sobre a

linha de pesquisa dos professores.

12. Imunologia, técnicas de biologia molecular, bioestatística, elaboração de artigos

13. Estatística para dados biológicos ou bioestatística.

14. Bioestatística, análise de dados científicos.

15. Estatística

16. Genética do Comportamento / Etologia / Epigenética

17. Bioestatística, Bioinformática, ética na pesquisa

18. Filosofia da Ciência; Ensino Método Científico; Planejamento e Desenvolvimento do Projeto de Pesquisa

19. Sim. Um tema que considero importante para todos estudantes e gostaria de ter a possibilidade de estudar na pós-graduação é Bioestatística aplicada à pesquisa. Duas ementas que podem ser úteis: i)

https://sgppg.com.br/ppg/ppgreab-programa-de-pos-graduacao-em-reabilitacao-e-desempenho-funcional/2/disciplina/rdf-530--bioestatistica-aplicada-a-pesquisa-em-saude/38/; ii)

https://www.einstein.br/ensino/Documentos%20Mestrado/N%C3%ADvel%20Mestrado/estatistica-e-bioestatistica-mestrado.pdf.

https://www.nature.com/articles/d41586-020-03193-5
















13. Sugestões para a melhoria do PPGGEV:
18 respostas
1. Fazer mais reunião com os discentes para a discussão de pautas e sugestões.
2. Oferecimento de mais disciplinas, melhorar a comunicação com a secretaria, incentivos a publicação de 

artigos.
3. maior transparência sobre funcionamento interno e sobre as mudanças que ocorreram durante a 

pandemia. A comunicação entre discentes e secretaria é deficitária e precisa ser melhorada.
4. Elaborar este feedback semestralmente, e não ao término de cada vigência de mandato.
5. Melhor comunicação com a secretaria
6. menos créditos para cursar
7. Os orientadores poderiam estreitar a relação com o aluno através do acompanhamento contínuo do 

projeto de pesquisa, desde sua elaboração até execução. Parece que os alunos estão jogados, sem a 
orientação necessária.

8. Mais projetos de extensão.
9. Automatização de alguns processos (e.g. emissão de documentos, dúvidas frequentes) para maior 

eficiência da secretaria.
10.Duas secretárias



13. Sugestões para a melhoria do PPGGEV:
18 respostas
11. Nossa, essa pergunta tá muito ampla. Melhoria em relação a que? Coordenação? Corpo Docente? Produção de resultados científicos? Processo Seletivo? 

Comunicação interna? Sempre há o que melhorar! A meu ver, em relação aos discentes, acho que a pós-graduação valoriza pouco a saúde mental dos 
pós-graduandos, pois estamos inseridos em um contexto de poucos direitos em que trabalhamos e produzimos ciência de forma não profissionalizada. 
Além disso, sabemos que principalmente no contexto brasileiro, ganhamos pouco para o tempo que é dedicado e a cada ano perdemos nosso poder de 
compra - isso também afeta a produção. Eu compreendo que esse é um problema estrutural amplo que extrapola a atuação do PPGGEV, mas acho 
sempre válido ressaltar que para uma boa produtividade é necessário uma boa saúde mental e uma condição financeira que nos permita viver bem, já 
que nem todos somos privilegiados em poder contar com ajuda financeira de terceiros - por sorte não vivo essa situação, mas não deixo de falar já que 
essa é a realidade de outros. Nos é exigido uma produção, em dado tempo, com pouca orientação de execução. O que quero dizer é que quem entra no 
Mestrado (talvez no doutorado também), é exigido cumprir um alto número de crédito de disciplinas - algumas delas fazemos apenas para completar 
créditos e não serão úteis na execução do projeto, como também, já no mestrado devemos escrever um projeto coerente e executável dentro do prazo 
de 2 anos em que espera-se resultados publicáveis em boas revistas. A questão é que nós alunos entramos sem estar familiarizados com essas etapas, ou 
seja, uma imaturidade científica. E de quem é esse problema? Da pós, docente ou discente? Do conjunto? Não sei dizer, só sei que o PPGGEV é afetado 
por essa deficiência e por isso abro como sugestão o seguinte: a discussão e avaliação com maior acurácia dos projetos que estão sendo aceitos na pós-
graduação. Quem sabe esse cuidado inicial possa ser um caminho para minimizar os efeitos negativos para o programa porque exige que o orientador 
planeje o projeto do aluno que está iniciando com maior cuidado. Além disso, para o mestrado acho que deveria ser exigido a submissão de um projeto 
no momento de inscrição do processo seletivo. Então, aqueles alunos que forem aprovados terão seus projetos avaliados e devolvidos com parecer 
"necessidade de modificação" ou "não necessita de modificações", com base no seu tempo de execução e possíveis produtos científicos - o mais 
importante deles: artigos. Fazer o acompanhamento desse projeto por meio de disciplinas ao longo do primeiro ano como por exemplo, ofertar uma 
disciplina de pensamento científico filosófico se faz necessário porque a maioria (o que acho absolutamente normal já estamos aprendendo a pesquisar) 
não sabe elaborar boas perguntas, muito menos, pensar no melhor caminho para respondê-las. Sei que essa é ser uma função de responsabilidade dos 
Docentes (e concordo que é o mínimo que um Orientador deve dar ao aluno, afinal... o próprio nome diz a função que este deve exercer), mas como 
exigir que todos os Docentes atuem dessa forma? Por isso, reafirmo a consideração das sugestões feitas. Como o Doutorado tem maior peso de 
produção científica para o programa, acredito que aplica-se com maior rigor essas sugestões. Pra mim, se o programa não consegue obter as publicações 
esperadas, (me lembro bem que esse era um dos principais pontos apontados no Workshop que afeta a nota do programa na avaliação CAPES) devemos 
seguir e focar em possíveis soluções imediatas.

12. Ser mais transparente, principalmente quando ocorrem mudanças nos regimentos.. deveria ser encaminhado um informe avisando das mudanças ou 
pelo menos avisar que novas normas foram adicionadas no site do ppggev



13. Sugestões para a melhoria do PPGGEV:
18 respostas
13.Exames de qualificação deveriam avaliar melhor quem será a banca avaliadora.. vi qualificações e já 

escutei de outros alunos que as vezes as bancas falam que não são da área ou não tem proximidade com o 
tema abordado no projeto.

14.Centralizar informações sobre todas alterações recentes em regimentos internos e normas 
complementares em um único arquivo de fácil acesso disponível no site do Programa.

15.Acessos rápidos como um grupo no whatsapp ou aplicativo similar
16.Considero de grande importância uma maior transparência, principalmente quanto as tomadas de 

decisões. Muitas coisas foram decididas sem ter havido debates, exposições de opiniões ou comunicações 
anteriores com o corpo discente e docente, o que dificultou até mesmo no entendimento e adaptações às 
novas datas e parâmentros, por exemplo.

17.Formulários anuais e/ou semestrais para feedback de disicplinas e satisfação com comunicação com o 
programa seria interessante. A questão 21 não havia alternativa que se encaixasse no meu caso.

18.O programa poderia fazer periodicamente um levantamento de egressos, com informações sobre a 
colocação profissional dos alunos formados. Esse levantamento poderia servir como forma de autogestão, 
como forma de prestação de contas à sociedade e também como orientação profissional para os alunos 
ainda no programa ou candidatos a ingresso.





















23. Sugestões para futuras aplicações dos recursos PROAP:
7 respostas

1. Compra de consumíveis

2. acredito que cada pesquisa tem as suas particularidades e, talvez, esse recuso poderia ser usado de acordo com a 
necessidade do estudante em reação a sua obtenção de dados

3. Contratação de serviços, como por exemplo: espectrometria de massas, síntese de Oligos etc.

4. Os recursos também poderiam abranger o auxílio na participação e apresentação de trabalhos em congresso pelos 
alunos

5. taxas de eventos científicos e diárias

6. manutenção de equipamentos

7. Priorizar a aplicação de recursos PROAP para publicação e serviço de revisão é engessar ou burocratizar o uso de 
recurso e não consigo visualizar isso como algo benéfico. É possível que eu mude de opinião dependendo dos 
argumentos que me forem apresentados, mas a princípio acho que deve manter como está.



O Processo não é transparente e não é possível
saber a existência de disponibilidade de bolsas
tanto de mestrado como de doutorado.

O PPG deveria implantar uma Comissão de Bolsas
que elaborasse editais periódicos para atribuição
de bolsas de doutorado para evitar atribuição por
ordem cronológica de matrícula

Estou satisfeito com o processo de atribuição de
bolsas tanto de mestrado como de doutorado

Estou satisfeito com o processo de atribuição de
bolsas de mestrado mas não com o de doutorado



25. Como avalia o incentivo para o desenvolvimento de pesquisa no âmbito do PPG?
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27. Sobre o site do PPGGEV, avalie os seguintes quesitos:
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27. Sobre o site do PPGGEV, avalie os seguintes quesitos:



27. Sugestões para melhoria do site
8 respostas

1. Poderia ter um breve resumo das linhas de pesquisa dos professores vinculados.. não somente listar eles 

em categorias ou pelo menos linkar os lattes de cada um. atualizar o calendário acadêmico ou remover.. 

estamos em 2021 e o calendário encontrado no site é de 2019

2. O site poderia conter os resultados da avaliação quadrienal da CAPES ou conter um link para a página da 

avaliação do programa no site da CAPES, que é um pouco confuso.

3. Cronograma de eventos

4. Maior divulgação das pesquisas e trabalhos publicados de todos os laboratórios.

5. Disponibilizar a quantidade de bolsas mestrado/doutorado que o programa possui, conceito CAPES do 

programa

6. Considero o site um tanto quanto poluído e talvez nem tão intuitivo como deveria, por exemplo, algumas 

informações importantes que ficam alocadas em nichos (quadros coloridos) algumas vezes passam 

dispercebidos devida a quantidade dos mesmos, além de contribuírem para a desorganização do site. Além 

disso, o site muitas vezes não se encontra atualizado o que dificulta e muito a busca de informações e 

sanamento de dúvidas.

7. Site é funcional, porém precisa modernizar e apresentar melhor o conteúdo científico que é desenvolvido.

8. Centralizar alterações recentes em regimentos internos e normas complementares em um único arquivo de 

fácil acesso disponível na página inicial do site do Programa.









Sabemos que a comunicação com o PPGGEv foi muito prejudicada por conta da pandemia e o fechamento do atendimento presencial e telefônico da
secretaria. Gostaria de fazer uma sugestão para melhoria da comunicação entre discentes e Programa?
16 respostas

1. Deixar duas secretárias ou mais para determinas funções

2. Caso haja dúvida frequentes, poderia ser criado uma seção de dúvidas frequentes no site ou enviado um e-mail para docentes e discentes

3. Deixar os trâmites disponíveis no site e preparar uma seção estilo "FAQ" (acredito que a maioria dos alunos compartilha das mesmas

dúvidas)

4. Não tenho nada a sugerir, mas aproveito para elogiar a decisão de divulgarem as atas das reuniões. Essa foi uma excelente medida para

facilitar a comunicação com os alunos.

5. não

6. Elaboração de um grupos no whatapp, tendo um somente envio da secretária e direção e outro aberto para perguntas dos alunos e

professores. Sempre seguindo as regras de expressão publica.

7. Uma outra secretária(o) ou assistente, visto que o trabalho da secretaria é intenso e com muita demanda.

8. A contratação de mais um funcionário ou de algum estagiário para auxiliar nas demandas da secretaria.

9. acredito que na reunião com os discentes ja foram esclarecidas a tomada de fatotes que irão melhorar a qualidade da comunicação

10.No começo da eleição para chapa de reitor havia um grupo de whatsapp que funcionava super bem, aí do nada ele parou de funcionar, eu

acho bem interessante esse contato rápido, uma vez que as outras formas de atendimento foram fechadas

11.Um grupo no WhatsApp ou no Telegram facilitaria a comunicação. Esse grupo existia no início da pandemia, mas depois de um tempo a

secretaria saiu do grupo e ficou só os discentes. O grupo existe até hoje.

12.Realmente a comunicação foi difícil o que é compreensivel no cenário atual. Porém, em muitos casos ela foi deficitária, uma coisa é a

demora na resposta outra bem diferente é a ausência dela ou ainda pior, respostas dúbias ou controversias. A acredito que informes como

datas, prazos, confirmações de recebimentos de documentação precisam ser enviados em nossos e-mails ou então no site. Assim,

ficariamos mais tranquilos e dúvidas que sejam comuns, são respondidas mais facilmente.

13.Uma página de FAQ no site do programa

14.Mais pessoas fazendo esse atendimento via email quando a demanda estiver alta.

15.O grupo do WhatsApp feito no começo do isolamento, funcionou bem

16.Na minha opinião, a comunicação com a Secretaria ocorreu de forma muito fluída via WhatsApp. Penso que possa ser uma alternativa para
melhorar a comunicação entre discentes e o Programa.





DISCENTES
GRADUAÇÃO



Qual o seu curso de graduação e em qual instituição?
5 respostas

1. Biotecnologia - UFSCar

2. Biotecnologia - UFSCar Campus São Carlos

3. Fisioterapia - UFSCar

4. Ciências Biológicas UFSCAR

5. Licenciatura em Ciências Biologicas, UFScar São Carlos











Experiência negativa no 
laboratório atual



DOCENTES



Resultados da tese ou dissertação 
publicados em periódicos de alto impacto

A tese ou dissertação recebeu prêmio(s) 
importantes concedidos por sociedades 

científicas nacionais ou internacionais

Resultados da tese ou dissertação foram 
efetivamente transferidos para o terceiro 

setor

Publicação como primeiro autor em 
revista de bom impacto na área e tendo o 

orientador como último autor.



Pelo seu desempenho no exame de 

qualificação

Pela sua colocação no mercado de 

trabalho

Pelo seu desempenho nas disciplinas 
cursadas.

Pelo índice de evasão

Com base nos artigos/patentes 

gerados

Com base nos artigos/patentes 

gerados

Pela sua inserção profissional no mercado de 

trabalho



Pelo seu desempenho no exame de 

qualificação
Desinteresse pela carreira acadêmica 

ou linha de pesquisa

Dificuldades no relacionamento com o 
orientador ou com os colegas

Falta de financiamento na forma de 
bolsas de estudo

Dificuldades no acompanhamento de 
disciplinas

Outro



Por meio de questionários periódicos a serem 
respondidos anonimamente pelos alunos

Pela avaliação da produção científica do 
orientador, vinculada a teses e dissertações

Pelo sucesso de seus egressos

Pelo sucesso na obtenção de 
financiamento à pesquisa

Outros



Incentivo institucional e do PPG à capacitação 
nas metodologias ativas de ensino

Incentivo à internacionalização de estudantes e 
docentes, com facilitação nos processos 

administrativos antes, durante e após o afastamento

Não sei opinar

Incentivo institucional e do PPG à capacitação 
nas metodologias de ensino à distância

Outros

Desconheço as políticas de 
capacitação 



Alta procura por inscrições na 
disciplina

Abordagem de conteúdos atuais, na 
fronteira do conhecimento

Desenvolvimento de pensamento 
crítico nos estudantes

Promoção de novas interações entre 

diferentes grupos de pesquisa

consistência na apresentação de 
conceitos teóricos

consistência na apresentação de conceitos teóricos1 resposta

Outros



Nível da capacitação do servidor e 
do cargo

Auxílio na orientação dos estudantes 
na condução dos experimentos

Manutenção da rotina do laboratório, 
controle de estoques, administração de 

resíduos

Outros











12. Sugestões para futuras aplicações dos recursos PROAP:
5 respostas

1. Acredito que a revisão de ingles deva ser responsabilidade do docente. Concordo na utilização dos 

recursos para estimular publicação em periodicos de alto impacto, e principalmente participação de 

estudantes em congressos e outros eventos, quando o docente responsável não tiver recursos. E deve ser 

levado em conta quando um docente ja foi agraciado, caso os recursos não sejam suficientes, para dar 

possibilidade a todos.

2. pagamento de diarias de coleta e trabalho de campo

3. Não conheço suficiente o PROAP para propor

4. diárias e taxas de inscrição para para participação de estudantes em eventos e cursos

5. Acredito ser uma verba de difícil utilização devido à burocracia associada; as necessidades reais e 

importantes que temos me parecem não se ajustar a esse tipo de verba dadas suas restrições; a utilização 

da verba pelo grupo de pesquisa e sua comprovação deveria ser flexibilizada o quanto possível e de 

responsabilidade dos docentes. Serviços de revisão nem sempre são tão necessários; taxas para 

publicação são altas e por isso normalmente excedem a possibilidade de serem atendidas.







15. Sugestões alternativas de ingresso no mestrado:
10 respostas

1. Entrevista com aluno levando em conta seu histórico de pesquisa durante a IC, principalmente para concessão de bolsas.

2. Histórico de produção do aluno, redação direcionada sobre objetivos gerais e específicos...

3. Acho importante avaliar o histórico acadêmico do candidato, valorizando os que desenvolveram IC na área, publicaram, etc. Por exemplo, publicações ou IC

podem ser pontuadas e esta pontuação se somar a nota da prova.

4. a analise do CV deveria ser levado em consideração

5. Aprovado com bolsa em agencias de fomento ou com destacada atuação em pesquisa com publicação de artigos e distinções em trabalhos anteriores

6. Acredito que nenhuma prova de ingresso avaliará corretamente a nivel de pós-graduação. Eu acredito que o orientador/a deve assumir a responsabilidade pelo

desempenho e competência do aluno no programa de pós. Então ter um aval, por escrito, do futuro orientador aliado a avaliação do histórico (peso parcial) e de

uma defesa do projeto seriam uma forma interessante de obter o ingresso. Pode ser pouco ortodoxo, mas o orientador tem a obrigação de avaliar o aluno que vai

aceitar no programa, sua competência e potencial, e assim assumir a responsabilidade de ORIENTAR o/a futuro/a aluno/a.

7. Eu sei que é comum em Brasil fazer provas de ingresso nos PPGs. Porém, nunca entendi a necessidade disso fora de fazer um ranking para outorgar as bolsas (o

que é diferente de ingressar no programa de pós-graduação). Se não há bolsas, não há necessidade de prova. A prova só pode dar idéia dos conhecimentos

teóricos na memória do candidato, não de outros valores como experiência, capacidade de trabalho, capacidade de relacionamento de dados, espíritu crítico,

clareza de idéias para o futuro, etc. Todos os candidatos possuem o título de graduado, o que deveria ser já uma garantia de suficientes conhecimentos. Se não

temos certeza de que os alunos de outras universidades possuem os conhecimentos mínimos necessários, poderia se justificar que se fizesse prova de mínimos

para eles; porém os alunos da UFSCar deveriam estar dispensados (porque nós, como professores da graduação que garantimos seus títulos, já sabemos que o

nível deles é suficiente). Minha proposta é que para ser aceito como estudante de pós-graduação deve ser suficiente com que o/a orientador/a faça uma entrevista

com o orientado e, após isso, assine que ele(a) concorda com o/a orientar. Isso é uma prova válida porque o orientador pode avaliar bem mais do que os

conhecimentos teóricos e implica um compromisso mútuo entre orientador e orientado. Além disso, uma entrevista é o processo normal na maioria dos países

europeus e da Norteamérica, e permite uma flexibilidade maior nas datas de incorporação. Caso haver cotas de bolsas no PPG, aí pode se fazer uma prova para

ordenar os alunos por méritos (porém o CV também poderia ser tido em conta).

8. aprovação do projeto por agências de fomento (ex. FAPESP, CNPq, Petrobrás)

9. Acredito que este e outros assuntos poderiam ser discutidos em reuniões regulares com todos os docentes.

10.Acho que uma entrevista como candidato abordando as questões da prova e para conhecer sua experiência de IC e suas perspectivas para o Mestrado.





17. Sugestões alternativas de ingresso no doutorado:
9 respostas

1. Entrevista com aluno levando em conta seu histórico de pesquisa durante a IC/Mestrado, principalmente para concessão de bolsas.

2. Acho importante avaliar o histórico acadêmico do candidato, valorizando os que desenvolveram IC, publicaram, fizeram estágio no exterior,

etc. Isso já acontece na prática, tanto que o Currículo Lattes deve ser apresentado pelo candidato para inscrição. No entanto, acho que

poderia ser oficializado (constando nas normas para admissão ao doutorado).

3. O aceite por agencias de financiamento e analise de CV devem ser considerados

4. Aprovado com bolsa em agencias de fomento ou com destacada atuação em pesquisa com publicação de artigos e distinções em trabalhos

anteriores

5. Idem resposta 15

6. De novo, acho que a entrevista pessoal e o compromisso entre orientador e orientado pode ser útil. Nestes tempos, por necessidade, os

projetos são complicados, pelo que os alunos podem não ter a capacidade ou conhecimentos no campo suficientes para arguir sobre seu

trabalho futuro, sobretudo se entram em doutorado direto. Se o projeto é simples demais, será facilmente defendível pelo aluno, mas haverá

muitas chances de não garantir um doutorado de qualidade comparável com as universidades de primeira linha. Por isso, sem eliminar a

arguição (reduziria seu peso na decisão final), eu incluiria uma avaliação do CV do candidato e a mencionada entrevista entre ele e

orientador.

7. Avaliação do histórico do aluno e produção cientifica

8. histórico escolar e publicações poderiam ser consideradas, ainda que com peso menor.

9. Acredito que uma prova para o candidato demonstrar sua capacidade em ler e entender um artigo científico na área de concentração.





























31. Sugestões para melhoria do site.
2 respostas

1. Em linhas gerais, minhas críticas têm mais a ver com o aspeto visual que com o conteúdo. Assim, meu maior 

problema é com a estrutura do site. Ela não é intuitiva. Talvez foi desenhada para ser vista em celular. Se 

assim, existem formas de fazer páginas que reconhecem o sistema operativo e mudam de estrutura. A 

necessidade de fazer scroll para ver opções e os tamanhos enormes das imagens faz com que podem se 

perder algumas coisas. Também, eu incluiria a descrição do programa no home do site.

2. conferir algumas inconsistências, p.ex., há uma chamada para a próxima reunião da CPG na página inicial, 

mas no link calendários e disciplinas a agenda é de 2019. Atualizações, o calendário acadêmico é de 2020. 

Mas entendo a dificuldade sem pessoal de apoio.


