
CARTA DE APOIO DOS PROGRAMAS de PÓS-GRADUAÇÃO DA ÁREA DE MEDICINA 

VETERINÁRIA A O PROCESSO DE AVALIAÇÃO QUADRIENAL (2017-2020) 

 

Os coordenadores de Programas de Pós-graduação (PPGs) da Área de Medicina Veterinária 

vêm, por meio desta carta, manifestar total apoio ao processo de avaliação quadrienal (2017-

2020). 

O processo de avaliação do quadriênio 2017-2020 vem sendo discutido pela coordenação da 

Área de Medicina Veterinária com as coordenações dos PPGs desde antes do Seminário do 

Meio-Termo, ocorrido em agosto de 2019. Ainda, em 2018, os PPGs foram convocados a se 

reunirem com a coordenação de Área, divididos por regiões do país para apresentar aos 

coordenadores a ideia de construção coletiva e democrática das métricas a serem empregadas 

no processo de avaliação da Área (Ficha de Avaliação) do referido quadriênio. Ressalta-se que 

a Coordenação de Área esteve sempre à disposição das coordenações de PPGs, realizando 

várias reuniões individuais ou coletivas, de forma presencial (antes da pandemia) e remota 

após a pandemia, cuja finalidade era esclarecer as dúvidas surgidas ao longo deste processo e 

também durante o preenchimento do relatório da quadrienal. Foi criado um grande grupo em 

um dos canais de mídia social que possibilitou uma ampla troca de experiências entre todos os 

coordenadores ao longo do processo de preenchimento da Plataforma Sucupira com 

orientações específicas com vistas à nova ficha de avaliação. Este processo dinâmico facilitou a 

compreensão de como seria estabelecida a avaliação da Quadrienal e permitiu um 

preenchimento mais efetivo da Plataforma Sucupira, assim como da confecção dos relatórios 

anuais e final. 

O último quadriênio foi desafiador para todas as áreas do conhecimento. A Medicina 

Veterinária especificamente sofreu com atraso nas atividades de pesquisa, equilibrando a 

manutenção de rotina presencial em hospitais e laboratórios com o sistema híbrido de ensino. 

Apesar de todos os desafios enfrentados em decorrência da pandemia, e das orientações e 

adequações apresentadas na reunião de meio-termo (2019), bem como pelas propostas dos 

grupos de trabalho, os coordenadores e a comunidade acadêmica dos PPGs foram capazes de 

atingir o objetivo esperado na nova ficha de avaliação apresentada em sua versão final em 

novembro de 2020. O processo de avaliação da Área conta com um grupo de pessoas bastante 

experiente e está sendo conduzido de maneira técnica, transparente e com total isenção.  

A pós-graduação brasileira se fortaleceu nas últimas décadas por vários motivos, merecendo 

destaque o robusto sistema de avaliação dos Programas que vem sendo aperfeiçoado de 

forma a atender às demandas contemporâneas de formação de recursos humanos. O Qualis 

Periódicos Referência, ainda não oficializado e divulgado, parece ser animador quanto à 

metodologia empregada para avaliar as publicações dos Programas. Além disso, os Programas 

não se baseiam apenas nessa métrica para definir o destino das suas publicações.  

As constantes atualizações das fichas de avaliação são desafiadoras, assim como as mudanças 

refletidas na Plataforma Sucupira, no entanto a busca por aprimoramento é observada no 

trabalho de todos os envolvidos. Os Programas estão em constante evolução, mesmo dentro 

do quadriênio, e as adaptações são necessárias para aperfeiçoar a avaliação. 

A interrupção e a possível não realização da avaliação gera imensa instabilidade e incerteza 

quanto ao futuro do sistema de pós-graduação brasileiro e o fragiliza frente aos enormes 

desafios que se apresentam. A necessidade de um sistema de avaliação eficiente e robusto 



com adaptações periódicas também é uma ferramenta importante para demonstrar à 

sociedade, a preocupação de identificar Programas que não atendem ás exigências de 

qualidade estabelecidas pela CAPES, sendo uma das maneiras de prestar contas do 

investimento público realizado e para onde ele deve ser realmente canalizado. Desta forma, 

identificar Programas insuficientes, os que possuem limitações pontuais, e aqueles que 

merecem se destacar, significa fortalecer a Pós-graduação, servindo de respaldo frente à 

comunidade científica à sociedade de uma forma geral.  

Até o momento, a avaliação da pós-graduação brasileira conduzida pela Capes é a forma de 

acompanhar e qualificar os nossos PPGs. Ajustes neste processo são necessários e devem ser 

constantemente considerados, sempre de forma gradativa, aberta, democrática e coletiva, 

exatamente da maneira como foi conduzida a avaliação do quadriênio 2017-2020, na área de 

Medicina Veterinária. O cenário de incertezas traz uma grande instabilidade ao ambiente 

nacional de pós-graduação, e pode trazer consequências catastróficas a diversos Programas de 

Pós-graduação. É impossível não contrastar o potencial destrutivo da interrupção do processo 

de avaliação à capacidade do nosso país de gerar conhecimento e tecnologia, ao momento 

histórico que vivemos, o qual evidenciou a relevância da valorização das atividades de 

pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico no enfrentamento da pandemia da COVID-

19. 

Diante do exposto, os Coordenadores dos PPGs da Área de Medicina Veterinária expressam 

seu irrestrito apoio pela continuação do atual processo de avaliação quadrienal pautado nos 

critérios estabelecidos no decorrer do quadriênio 2017-2020, com a utilização da nova ficha de 

avaliação (publicada em novembro de 2020) e do Qualis Periódicos Referência para a 

Avaliação Quadrienal (2017-2020). 

 

Coordenadores de Programas de Pós-graduação da Área de Medicina Veterinária 

PPGVET/UFMT  

PPGSPAA/UFRA  

PPGESPA/UFAC 

PPGCA Bioativos /UNIPAR - Umuarama, Paraná 

PPGCV/UFES  

PPG Saúde Única/UNISA 

PPGCA/UDESC  

PPG Ciência Animal/UNOESTE 

PPG Medicina Veterinária no Meio Ambiente Litorâneo/UNIMES  

PPGSPA/UNOESC   

PPGCA/UFPR  

PPGCV/UECE  

PPGBA/UFJ  



PPGCA/UFG 

PPG HIG VET/UFF  

PPGCA/PUCPR  

PPGCV/UFU  

PPG MED VET/UFF  

PPGBA/UFRPE  

PPG Animais Selvagens/UNESP-Botucatu  

PGPSA/IFC  

PPGSA/UCS  

PPGCV/UNICENTRO 

PPGCA/UFERSA 

PMPSU/UFRPE 

PPGCVet-FCAV/Unesp Jaboticabal  

PPGMV/Unesp  

PPGCan/UFPB  

PPGCA/UEMA  

PPGCA/UESC  

PPGAOA/UFRGS  

PPGCA/UFMG  

PPGV/UFPEL 

PPGCA/UVV  

PPGCA/Universidade Federal do Pampa 

PPG SBPAS/UFFS  

PPGCV/UFPR  

PPGSAAM/UFPA  

PPGSPAT/Uniube  

PPGCVS/UNIVASF  

PPGCV/UFRGS 

PPG Saúde e Produção Animal/UNOPAR 

Pós-graduação em Biociência Animal/UNIC 

Pós-graduação em Ciências Animais/UnB  



PPGSA/IPVDF  

MPCAL- ICTB/Fiocruz  

PPGMV/UFSM  

Pós-graduação em Reprodução, Sanidade e Bem-estar Animal/Unifenas 

PPGMV/UFRPE 

Programa de Pós-Graduação em Sanidade e Reprodução de Animais de 

Produção/UFRPE/UFAPE 

PPG Biotecnologia Animal/FMVZ-Unesp 

PPG Saúde Animal/UnB 

PPG/UFRA 

PPG Clínica Veterinária - FMVZ/USP  

ReproAmazon - UFPA/UFRA  

PPS/UEM  

PPGPDSA/UEMA  

MPDMV / UNIVERSIDADE DE VASSOURAS 

PPG Virologia/FEEVALE  

PPGSaspt/UFT 

PPGBIO FZEA/USP 

PPGTAIR/UFPI  

PPGMV/UFRRJ  

PPGCV/UFRRJ 

PPG em Ciência Animal nos Trópicos / UFBA 

Programa de Pós-graduação em Produção Sustentável e Saúde Animal /UEM 

Programa de Pós-graduação em Ciência Animal – FMVA – UNESP / Araçatuba -SP 

Programa de Pos-Graduação em Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres / FMVZ USP 

Sanidade Animal e Saúde Pública nos Trópicos /UFT 

 

 

 


