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O planejamento estratégico do programa considera a sua articulação com o Planejamento Estratégico da 

Instituição (PDI) da Universidade Federal do Paraná (disponível em http://www.proplan.ufpr.br/portal/pdi-

ufpr/), visando a promoção do desenvolvimento contínuo. São objetos desse planejamento a melhoria dos 

índices de produção científica, tanto quantitativo quanto qualitativo, melhorias nos aspectos diretamente 

relacionados à formação de mestres e doutores em Engenharia de Alimentos, ampliação e melhoria da 

infraestrutura de pesquisa e aprimoramento da formação acadêmica relacionados com os aspectos 

científicos fundamentais (disciplinas), internacionalização e inserção social. 

 

O PPGEAL instituiu a Comissão Permanente de Autoavaliação e Planejamento (CPAP), composta por 5 

docentes e 1 discente, responsável por sistematizar e realizar a autoavaliação do PPGEAL com vistas a 

propor políticas e ações que promovam o seu desenvolvimento contínuo. 

 

No contexto das ações da UFPR por meio do seu PDI que contribuíram nesse último quadriênio 

diretamente para a melhoria do PPGEAL, destacam-se: 

 

i. Centros multiusuários de apoio à pesquisa: O objetivo desta ação pela instituição foi apoiar iniciativas 

de manutenção e recuperação desta base laboratorial de amplo uso científico, que envolvem várias áreas 

do conhecimento, de caráter de longo prazo e que merecem tratamento específico. 

 

ii. Internacionalização da pesquisa e pós-graduação: O objetivo desta ação pela instituição foi promover 

e intensificar redes de cooperação com pesquisadores de diversas instituições do exterior, assim como, 

aumentar a participação institucional em projetos globais. 

 

iii. Divulgação científica: Programa de apoio e assessoramento aos pesquisadores de forma a incrementar 

o número de publicações internacionais de alto impacto a fim de disseminar a ciência, inovação e 

tecnologia desenvolvida na UFPR. 

 

iv. Políticas de qualificação linguística: Programa de qualificação de docentes e discentes visando a 

oferta de disciplinas em idioma inglês e escrita de artigos e materiais científicos em língua inglesa. Compõe 
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essa ação também a qualificação de servidores técnico-administrativos que tenham ação no âmbito da pós-

graduação. 

 

v. Programas de auxílio financeiro às atividades de pesquisa: Programa de manutenção de 

equipamentos; programa de apoio as pesquisas (chamada interna para aquisição de insumos); programa de 

apoio de participação e organização de eventos científicos. 

 

vi. Fortalecimento do programa de manutenção de equipamentos multiusuários: garantir a 

continuidade nas pesquisas realizadas na UFPR, reforçando a manutenção preventiva com o intuito de 

reduzir a necessidade de manutenção corretiva. 

 

vii. Gestão da Propriedade Intelectual: Orientação e apoio aos pesquisadores na gestão e proteção da 

Propriedade Intelectual frente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e demais instituições 

competentes. 

 

Na sequência são apresentadas as ações de planejamento propostas e executadas pelo PPGEAL. 

 

Políticas e ações de apoio para capacitação e participação em eventos do docente e discente  

 

A participação dos docentes e discentes em eventos científicos é considerada pelo PPGEAL como uma 

importante ferramenta de qualificação. Nesse sentido o programa dispõe de políticas e ações de apoio à 

capacitação e participação em eventos por meio do custeio de passagens e diárias a partir de recursos 

próprios (PROAP) bem como por meio de agências de fomento (CNPq e Fundação Araucária) e editais 

internos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG). O programa tem sistematizado o processo 

de divulgação dos eventos relacionados à área de Ciências de Alimentos, promovendo o incentivo à 

participação de docentes e discentes. 

 

O planejamento estratégico do programa prevê a saída de pelo menos um docente por ano para pós-

doutoramento, a partir de uma sequência de docentes. Além do pós-doutoramento pleno, o programa tem 

fomentado a mobilidade de curta duração para cooperação técnica entre instituições. Ressalta-se que o 

programa fomenta que essas ações sejam realizadas em instituições internacionais de eleva relevância 

científica na área de Engenharia de Alimentos. 
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No âmbito da qualificação discente, o planejamento estratégico do PPGEAL prevê a ampliação da sua 

participação em programas de doutorado sanduíche, como aqueles apoiados pelo PDSE e Santander, dentre 

outros. O programa planeja também organizar o requerimento institucional e submeter junto às agências 

de fomento o apoio financeiro à participação em eventos internacionais nas áreas estratégicas do Programa. 

Por fim, de forma alinhada aos tempos atuais, o PPGEAL pretende fomentar financeiramente a 

participação em eventos online nacionais e internacionais. Para tanto, uma sala de videoconferência será 

ampliada, reestruturada e instrumentalizada para atender as necessidades atuais dos discentes e docentes 

do programa. 

 

Políticas e ações de apoio a pesquisa, extensão, inovação e eventos da IES  

 

As políticas e ações de apoio a pesquisa têm se concentrado na melhoria e ampliação da sua estrutura 

laboratorial, tanto de caráter multiusuário como aqueles dedicadas às áreas específicas. O programa 

entende que a instrumentação adequada dos seus laboratórios é um aspecto fundamental para que as 

pesquisas desenvolvidas possuam a confiabilidade requerida pelos melhores veículos de divulgação 

científica internacional. Nesse contexto o programa encabeçou a criação da Central Analítica Multiusuário 

das Usinas Piloto (CAMUP), equipando-a com instrumentos analíticos de ponta orçados atualmente em 

mais de 2 milhões de reais. Esse laboratório conta com três técnicos dedicados exclusivamente às suas 

atividades e tem os seus insumos custeados em grande parte pelo PPGEAL. 

 

Além da central analítica, acima descrita, o programa vem trabalhando arduamente na revitalização 

estrutural, instrumental e operacional de um segundo laboratório multiusuário. Esse laboratório tem sido 

utilizado atualmente como um espaço de apoio para a montagem de experimentos de trabalhos do 

programa. Entretanto, tanto a sua funcionalidade, quanto a sua infraestrutura física e instrumental, requer 

uma completa revitalização. O PPGEAL iniciou em 2020 os trâmites internos à UFPR para a completa 

reestruturação desse laboratório. 

 

Como mencionado, além dos laboratórios multiusuário, o PPGEAL tem participado de chamadas internas 

que visam a manutenção e aquisição de equipamentos para uso em laboratórios multiusuários e de áreas 

específicas e coordenados por docentes do programa. 
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Como anteriormente relatado, a política de apoio à pesquisa do programa está fundamentada nas melhorias 

das condições laboratoriais. Essa ação tem promovido a melhoria contínua da qualidade e quantidade da 

produção científica do PPGEAL. Concomitante a isso, o programa tem elevado os requisitos de titulação, 

principalmente com relação à qualidade da produção científica, sendo essa uma ação atrelada aos 

investimentos citados. 

 

O Programa planeja fomentar o desenvolvimento de projetos temáticos que envolvam a cooperação entre 

os docentes, com a constante revisão das linhas de pesquisa de forma a contemplar áreas multidisciplinares. 

O Programa irá também mapear e estabelecer as relações institucionais para criação de uma rede de 

laboratórios multiusuários entre as Instituições de Ensino e Pesquisa do País, visando ampliar o portifólio 

de técnicas laboratoriais disponíveis para o seu discentes e docentes. 

 

Na extensão, docentes e discentes do Programa atuam como consultores da Empresa Júnior de Engenharia 

Química, recebendo e capacitando os alunos mediante realização de projetos e realizando consultorias e 

parcerias com empresas do setor privado. Existem colaborações entre os discentes e as empresas na forma 

de auxílio para pesquisa e participação de colaboradores, destas indústrias, como discentes do Programa. 

 

O Programa tem atuado apoiando comunidades de produtores, como por exemplo, apicultores e produtores 

de queijo. A formalização de projetos de extensão com a comunidade deverá ser incentivada junto à ONGs, 

produtores, cooperativas e indústrias. 

 

O Boletim do CEPPA, periódico da área de ciência de alimentos da UFPR, têm sido gerenciado pelos 

docentes do PPGEAL. Esse periódico é um importante veículo de divulgação de pesquisas e revisões da 

ciência e tecnologia de alimentos. Neste quadriênio, o PPGEAL ampliará a sua atuação na gestão desse 

periódico e deverá promover edições especiais sobre assuntos emergentes da área. Além disso, o programa 

buscará a inserção internacional do periódico por meio da inserção de membros internacionais no corpo 

editorial da revista. 

 

Por meio da Agência de Inovação da UFPR, os docentes e discentes receberam orientação e apoio técnico 

durante o processo de patentear os produtos e processos oriundos das pesquisas. Para aumentar a 

participação dos docentes na elaboração de patentes, o programa está criando mecanismos de valorizar esta 
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produção (patentes concedidas e licenciadas), incorporando-a ao processo de credenciamento e 

recredenciamento docente, bem como, aos requisitos para titulação de mestres e doutores. 

 

O PPGEAL tem atuado como organizador e colaborador na realização de eventos locais e regionais, tais 

como o EPEAL (Encontro da Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos) e ERSCTA (Encontro 

Regional Sul de Ciência e Tecnologia de Alimentos), e incentiva os docentes e discentes na participação 

de bancas de avaliação dos trabalhos. O Programa pretende organizar novas edições do EPEAL, com 

reestruturação do alcance, de formato presencial e virtual e com participação de empresas da área. 

 

Políticas e ações sanar deficiências diagnosticadas  

 

Há mais de 30 anos o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos (PPGEAL) tem 

desempenhado um importante papel na região Sul e, especificamente, no estado do Paraná. Ao longo desse 

período o programa esteve sempre atento às transformações e novos paradigmas estabelecidos pela política 

de pós-graduação nacional e a essas transformações sempre respondeu de forma a promover a melhoria 

contínua. Isso é resultado da sua autoavaliação. 

 

O início do quadriênio ora em análise coroou ações tomadas nos últimos 10 anos, conferindo ao PPGEAL 

o inédito conceito 5 na avaliação da CAPES. Nessa condição, o programa promoveu uma ampla 

autoavaliação dos seus procedimentos, identificando pontos fortes, pontos fracos e ações que possam sanar 

deficiências detectadas. O resultado dessa autoavaliação, bem como as políticas e ações estabelecidas são 

apresentadas a seguir. 

 

I. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO 

 

O aumento e melhoria nos índices de qualidade da produção científica do programa sempre se configurou 

com o principal objeto de autoavaliação, uma vez que o PPGEAL entende que isso reflete a qualificação 

tanto dos seus recursos humanos (docentes e discentes) quanto da sua infraestrutura. De forma contínua o 

programa tem revisto esses produtos nos requisitos de titulação e credenciamento e recredenciamento 

docente. 
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Ao compreender a necessidade de melhoria da sua produção científica, os membros do programa (docentes 

e discentes) rapidamente responderam às ações estabelecidas, elevando o número de produção científica 

de excelência (Qualis A1 e A2). Neste quadriênio ora em análise, além do expressivo aumento da produção 

científica, destaca-se que em todos os anos a produção em extratos A1 e A2 representam mais de 50 % da 

sua produção científica. 

 

Nos últimos anos o programa elevou ainda mais as exigências tanto para a titulação (mestrado e doutorado), 

quanto para o credenciamento e recredenciamento de docentes. O PPGEAL tem promovido reuniões 

frequentes de avaliação desses quesitos, estando inclusive atendo às mudanças de avaliação da produção 

científica. As discussões estabelecidas em âmbito nacional a respeito do QUALIS/CAPES e dos índices 

de citações (índice H) tem sido concomitantemente apreciada pelo seu colegiado em reuniões temáticas. 

 

Recentemente, percebendo a necessidade de sistematizar as discussões e proposições a respeito desse e de 

outros aspectos da sua autoavaliação, o PPGEAL estabeleceu a formação de uma Comissão Permanente 

de Autoavaliação e Planejamento (CPAP). Essa comissão tem a missão de avaliar continuamente todos os 

aspectos relacionados à atuação do programa e propor para deliberação do colegiado políticas e ações 

imediatas e futuras de melhoria contínua. O programa também estabeleceu como meta a criação de 

Seminários Anuais de Autoavaliação e Planejamento Institucional (SAAPI) de forma a envolver toda a sua 

comunidade (docente, discentes e técnicos administrativos) no desenvolvimento do programa. 

 

II. FORMAÇÃO DE PESQUISADORES E DOCENTES 

 

Na última década; como resultado às mudanças que ocorreram no cenário regional, nacional e 

internacional, assim como em razão dos paradigmas estabelecidos pelas agências reguladoras, o PPGEAL 

passou por profundas transformações. Entendendo o seu novo papel, bem como a sua vocação, o programa 

mudou para a denominação atual: Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos (PPGEAL). 

Isso se deve a vocação do seu corpo docente atual que apresenta um perfil natural para a Área de 

Concentração de Engenharia de Alimentos. Soma-se a isso a necessidade de o PPGEAL ocupar um espaço 

até então vazio no estado do Paraná: o PPGEAL foi o primeiro PPG em Engenharia de Alimentos no 

estado. 
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Nos últimos anos, o PPGEAL passou a atrair discentes oriundos de outras regiões do país e da América 

Latina. Para compreender essa situação é preciso destacar, além da sua transformação denominacional, as 

ações tomadas nos últimos anos. Uma delas refere-se aos Processo Seletivo de novas turmas, que passou 

a ser realizado integralmente de forma não presencial e empregando meios de comunicação remota na 

etapa de entrevista. A partir desse momento o programa passou a receber discente oriundos de todas as 

regiões do país (PARÁ, TOCANTINS, MARANHÃO, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL, 

BAHIA, MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO, SANTA CATARINA, dentre outros) e da 

América Latina (BOLÍVIA, EQUADOR E COLÔMBIA), promovendo a diversificação do corpo discente 

e dos temas de interesse. Ao se tornarem egressos do programa, não são poucos os profissionais que 

retornam a sua região de origem, tornando crescente a participação do PPGEAL no desenvolvimento de 

outras regiões do país e da América Latina. 

 

O desafio que ora se coloca e que o programa tem se dedicado refere-se à ampliação da sua presença 

internacional. Para isso, o PPGEAL tem planejado melhorar a divulgação do programa na América Latina, 

tanto com relação à sua qualificação e produção científica, quanto do seu processo seletivo. Vários países 

da região têm na agroindústria o seu principal setor econômico. Essa condição une de forma clara esses 

países ao Estado do Paraná e consequentemente ao PPGEAL.  

 

III. IMPACTOS SOCIOECONÔMICO 

 

A relevância regional do PPGEAL remonta a sua origem há mais de 30 anos atrás. O programa nunca 

abandonou a sua missão de colaborar com o desenvolvimento social e econômico do estado do Paraná. O 

estudo de matrizes regionais sempre fez parte do PPGEAL, como pode ser comprovado pelos títulos de 

dissertações e teses. O Paraná é um dos maiores produtores agrícolas do país. Dar repostas as necessidades 

regionais, tanto na produção e na reprodução do conhecimento, quanto na formação de profissionais 

qualificados para esse setor, é um dos principais objetivos do PPGEAL. 

 

Nesse aspecto o programa tem buscado não se distanciar dessa missão. Mesmo com o estabelecimento de 

novos quesitos de qualidade, o atendimento a temas regionais não tem sido abandonado. Entretanto, nos 

últimos anos o desenvolvimento desses temas passou a contar com métodos e abordagens mais alinhadas 

com as exigências das mais renomadas publicações internacionais. Esse cuidado tem permitido ao 

PPGEAL continuar ocupando o seu papel no desenvolvimento socioeconômico regional e nacional. 
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Nos últimos anos, diversos trabalhos e projetos do programa têm abordado espécies nativas da flora 

regional (Mata Atlântica), sempre de forma sustentável. Com isto, espera-se que essas ações levem ao 

desenvolvimento de pequenas comunidades que hoje vivem da exploração sustentável dos seus recursos 

naturais. 

 

Por fim, assim como ocorre em outras partes do mundo, espera-se que esses projetos fomentem o 

surgimento de novas empresas e startups na área de produção de princípios ativos e produtos nas áreas de 

alimentos, bem como farmácia e cosméticos. 

 

IV. INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Nesse quadriênio o programa detectou no seu processo de autoavaliação a necessidade de ampliar a sua 

internacionalização. Nesse período o PPGEAL enviou docentes para estágios de pós-doutorado e missões 

internacionais que ampliaram e consolidaram cooperações com instituições no exterior. Com exceção do 

ano de 2020, ano da pandemia do novo corona vírus, em todos os anos do quadriênio o programa enviou 

discente ao exterior por meio do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE). O programa 

recebeu no presente quadriênio 5 discentes de países da América Latina (BOLÍVIA, EQUADOR E 

COLÔMBIA). 

 

Como meta para o quadriênio que se inicia, o programa pretende, além de consolidar e ampliar as ações 

descritas, formalizar acordos de cooperação com instituições estrangeiras e promover uma maior 

divulgação do PPGEAL em países da América Latina visando ampliar a atração de discentes desses países. 

O programa entende que essas ações são essenciais para que a almejada internacionalização seja alcança 

em termos sólidos e contínuos. 

 

V. COOPERAÇÃO COM O SETOR PRODUTIVO (INDÚSTRIAS) 

 

Outro aspecto em que a autoavaliação do programa detectou necessidade refere-se a sua cooperação com 

o setor industrial. O desenvolvimento de projetos em parceria com o setor produtivo apresentou os seus 

resultados no quadriênio em análise. Essas cooperações são resultado do empenho de docentes junto a esse 

setor. 
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O programa possui como meta institucionalizar por meio de programas de cooperação a relação do seu 

corpo docente e discente com as indústrias. Atualmente o PPGEAL está envolvido em uma proposta de 

criação de um Núcleo de Tecnologias para o Agronegócio. Essa proposta engloba diferentes setores da 

UFPR. Essa iniciativa pretende organizar as expertises do programa, a sua infraestrutura laboratorial, o seu 

corpo técnico, discente e docente na sistematização dos procedimentos requeridos para o desenvolvimento 

de cooperações com as empresas. 

 

O programa planeja também no quadriênio que se inicia aproveitar a experiência adquirida durante o 

período de pandemia do novo Coronavírus para ofertar disciplinas de forma remota de forma a facilitar 

que profissionais ora atuando nas empresas possam realizar mestrado e doutorado no PPGEAL. Entende-

se que essa iniciativa promove uma maior visibilidade do programa junto as empresas e pavimente o 

caminho para o estabelecimento de acordos de cooperação entre as partes. 

 

AÇÕES CONTIDAS NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA 

 

O planejamento estratégico do PPGEAL, descrito acima de forma geral, é apresentado a seguir em termo 

de ações de curto, médio e longo prazo. 

 

AÇÕES DE CURTO PRAZO: 

▪ Avaliar de forma contínua o credenciamento e recredenciamento docente; 

▪ Escalonar as saídas dos docentes do programa para estágio de pós-doutoramento; 

▪ Formalizar as parcerias internacionais de pesquisa já existentes; 

▪ Incentivar a produção docente e discente em periódicos de alta relevância;  

▪ Fomentar que pesquisadores com expertises consolidadas se dediquem na elaboração de artigos de 

revisão nas suas áreas, colaborando na consolidação e disseminação do conhecimento;  

▪ Reavaliar os projetos de pesquisa do Programa; 

▪ Aumentar a aproximação com o setor industrial através de projetos de cooperação com indústrias; 

▪ Continuar buscando na instituição (UFPR) e nas agências de fomento apoio para ampliação dos 

recursos laboratoriais e analíticos do PPGEAL, no modelo multiusuário; 

▪ Ofertar disciplinas em inglês de forma contínua; 

▪ Fortalecer a internacionalização do Programa com a vinda de professores visitantes com o apoio 

da Instituição; 
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▪ Ampliar e fomentar a vinda de discentes estrangeiros, em especial da América Latina; 

▪ Institucionalizar projetos de divulgação científica em escolas do ensino médio e fundamental; 

▪ Incentivar e apoiar a criação e desenvolvimento de projetos de extensão social. 

 

AÇÕES DE MÉDIO E LONGO PRAZO 

▪ Criar mecanismos de incentivo e auxílio para os docentes participarem de projetos temáticos, 

inclusive com outras instituições; 

▪ Aumentar e melhorar os intercâmbios e as redes de cooperação nacionais e internacionais. 

▪ Ofertar cursos de extensão de forma a qualificar a sociedade e aumentar a inserção social do 

PPGEAL; 

▪ Nuclear um Instituto de Pesquisa voltado ao Agronegócio com laboratórios credenciados junto ao 

Inmetro; 

▪ Aprovar e participar de um projeto EMBRAPii relacionado a “Agricultura, processos 

agroindustriais e tecnologias de alimentos”; 

▪ Nuclear a criação de um curso de graduação em Engenharia de Alimentos na UFPR alinhado à Pós-

Graduação, à internacionalização (dupla diplomação) e ao setor produtivo (indústrias). 

 

Planejamento às necessidades regionais, nacionais, internacionais, formação e produção do 

conhecimento 

 

A relevância regional do PPGEAL remonta a sua origem há mais de 30 anos atrás. O programa nunca 

abandonou a sua missão de colaborar com o desenvolvimento social e econômico do Estado do Paraná. O 

estudo de alimentos regionais sempre fez parte da identidade do PPGEAL, como pode ser comprovado 

pelos títulos de dissertações e teses. O Paraná é um dos líderes nacionais na produção agropecuária, com 

destaque no setor de grãos, de frangos de corte, de leite e de pescado.  Dar respostas às necessidades 

regionais, tanto na produção e na aplicação do conhecimento, quanto na formação de profissionais 

qualificados para esse setor, é um dos principais objetivos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

de Alimentos. Nesse aspecto o programa tem buscado não se distanciar dessa missão. Desta forma, mesmo 

com o estabelecimento de novos quesitos de qualidade, o atendimento a temas regionais continua no escopo 

do PPGEAL. Esta missão é mantida com atenção e cuidado, não interferindo no processo de 

internacionalização do programa, que tem focado também em temas de interesse internacional. 
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Nos últimos anos esses trabalhos passaram a ser desenvolvidos empregando métodos e técnicas alinhadas 

aos melhores centros de pesquisa internacionais. Para isso, o PPGEAL investiu esforço e recursos 

financeiros na criação e desenvolvimento de estrutura multiusuária (CAMUP – Central Analítica 

Multiusuária das Usinas Piloto) equipada com instrumentação moderna e de grande porte. Essa 

infraestrutura conta com pessoal técnico especializado e dedicados exclusivamente a esse laboratório. 

 

O planejamento iniciado há mais de 10 anos, e constantemente avaliado e atualizado, permitiu ao PPGEAL 

aliar a sua vocação para temas regionais e nacionais às abordagens modernas e precisas. Esse planejamento 

levou o programa a um salto qualitativo e quantitativo na produção científica, refletindo na formação de 

pesquisadores e na produção compatíveis com centros de pesquisas de excelência nacionais e 

internacionais. O programa planeja continuar a captação de recursos junto as agências de fomento que 

permitam o crescimento das estruturas multiusuárias do programa. 

 

Além disso, o planejamento do programa visa consolidar e ampliar a sua posição regional e internacional, 

bem como expandir a sua presença internacional, incialmente na América Latina, atraindo discentes e 

pesquisadores desses países. Nesse aspecto o programa tem se dedicado à atração desses pesquisadores 

por meio de iniciativas como o Programa de Alianças para a Educação e Capacitação - PAEC OEA/GCUB, 

o qual é uma das iniciativas de cooperação regional mais importante para o desenvolvimento da educação 

superior na América Latina e no Caribe. O programa pretende ampliar a atração de discentes desses países, 

buscando junto à instituição e aos órgãos de fomento, condições para o estabelecimento desses 

pesquisadores no Brasil. 

 


