
Workshop de avaliação
de ensino, pesquisa e extensão

em Ciência do Solo na
Universidade Federal de Viçosa

Período: 9 a 20 Abril de 2018
Promoção: Departamento de Solos, UFV

“...é preciso identificar quem o DPS-UFV  é 
efetivamente hoje e o que foi no passado; o que o 

DPS-UFV pode ser e o que o DPS-UFV deve fazer, 
tudo em caráter regional, nacional e internacional, 

seja no ensino, na pesquisa e na extensão.”
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Programação:
19 de Abril de 2018

Ÿ Atividades: apresentação de relatório final para 

membros do DPS-UFV (9:00-9:40 hs) e discussão e 
redação final do relatório após discussões relativas pós-
apresentação.

Ÿ Participantes: professores e técnicos-administrativos, 

ativos e aposentados, e estudantes de graduação e 
pós-graduação bem como pós-doutorandos, além de 
representantes de instituições externas publicas e 
privadas.  Redação paralela de relatório da avaliação 
externa 

Ÿ Local: Auditório do ESB-UFV e Sala de Reuniões I do 

DPS 

Ÿ Horário: apresentação de seminário pela manhã  

(9:00-9:40 hs) e discussão (9:40 – 11:30 hs) e a tarde 
(14-18:00 hs) dedicada redação final de relatório pós-
apresentação.

 

20 de Abril de 2018

Ÿ Atividades: Redação final de relatório e reunião 

extraordinária do Colegiado do Departamento (10:00 
hs), bem como reunião específica com o Diretor do 
Centro de Ciências Agrárias da UFV (8:00 ou 14:00 hs), 
em horário a ser confirmado posteriormente, para 
entrega do relatório final.

Membros do Comitê Externo

A escolha dos membros do Comitê foi feita a 
part i r  de sugestões do Colegiado do 
Departamento de Solos, priorizando aqueles 
com efetiva atividade acadêmica e científica e 
experiência administrativa, além de estarem 
disponíveis à participação. Estes membros 
representam também os contextos de 
ava l i ação  l oca l / reg iona l ,  nac iona l  e 
internacional. O membro da UFV foi definido a 
partir da necessidade de não ser pertencente 
ao Departamento de Solos, mas com 
conhecimento o suficiente do seu papel do 
Departamento na UFV, assim como do restante 
da UFV, novamente, acadêmica, científica e 
administrativamente. 

Membro Local/Regional:
Prof. Angelo Palini (Universidade Federal 

de Viçosa - Brasil)

Membro Nacional:
Prof. José Miguel Reichert (Universidade 

Federal de Santa Maria - Brazil)

Membro Interanacional e Coordenador 
do Comitê:

Prof. Richard William Bell (Murdoch 
University – Australia)

Realização:



Workshop de avaliação do ensino, 
pesquisa e extensão em Ciência do Solo 
na Universidade Federal de Viçosa

O Workshop visa atender a necessidade do 
Departamento de Solos (DPS), da Universidade Federal 
de Viçosa (UFV), em se preparar melhor para o presente e 
o futuro, seja no ensino, na pesquisa ou na extensão. 
Várias mudanças estão em andamento no DPS e na UFV, 
em diversas dimensões e escalas, o que leva a 
necessidade de rediscutir prioridades, preparando-se 
melhor para o futuro. A renovação e as mudanças do perfil 
de professores, servidores técnico-administrativos e 
estudantes, o dilema da pesquisa e ensino em solos no 
DPS (ambiental ou agronômico), a continuidade ou não de 
projetos de pesquisa e extensão em andamento e de 
longa data no DPS, assim como demandas externas 
futuras são algumas das questões a serem consideradas 
para discussão. Perguntas deverão ser respondidas para 
uma convivência melhor com a realidade atual. Assim, é 
preciso identificar: o que efetivamente é o DPS hoje e o 
que foi no passado?; o que o DPS pode ser?; e o que o 
DPS deve fazer?; tudo em caráter regional, nacional e 
internacional, seja no ensino, na pesquisa e na extensão. 
Responder a essas perguntas, ou mesmo outras, é o que 
esse Workshop se propõe, aprovado pelo Colegiado do 
DPS-UFV (Ata 552 de  05/04/2017). Professores, 
servidores técnico-administrativos, estudantes de 
graduação e pós-graduação é prevista, assim como 
também professores e servidores aposentados e ex-
alunos e representantes de instituições públicas e 
privadas, parceiros do DPS-UFV, serão convidados. 
Diversas atividades estão previstas, envolvendo 
reuniões, apresentações, discussões, etc, a serem 
realizadas, entre 9 e 20 de abril de 2018, organizadas na 
forma de Workshop e com a participação de um Comitê 
Externo formado por membros representantes de 
contextos de avaliação local/regional, nacional e 
internacional, coordenado pelo membro representante do 
contexto internacional.

Programação: Programação:
9 de Abril de 2018
Ÿ Atividades: definição detalhada de agenda para a 

avaliação externa pelos membros do Comitê Externo; 
análise e discussão de documentos; reuniões com a 
Administração Superior da UFV, especialmente: Diretoria 
do Centro de Ciências Agrárias, Pró-Reitorias de Pós 
Graduação e Pesquisa, Ensino e Extensão e Reitora.

Ÿ Participantes: Membros do Comitê Externo, Chefe do 
Departamento de Solos, Coordenador do PPG em 
Solos e Nutrição de Plantas; Coordenador da Avaliação 
Externa; Representante dos Servidores e dos 
Estudantes; Diretor do CCA, Pró-Reitor de Pesquisa e 
Pós-Graduação e Reitora da UFV.

Ÿ Locais: Departamento de Solos; Centro de Ciências 
Agrárias, Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, 
Ensino e Extensão e Reitoria.

Ÿ Horário: períodos da manhã e tarde, com definição 
posterior mais detalhada.

10 e 11 de Abril de 2018 
Ÿ Atividades: apresentações dos representantes dos 

diversos grupos, ou mesmo membros individuais, 
relativas às atividades que estão executando no ensino, 
pesquisa e extensão, com a perspectiva de responder 
as perguntas: quem são efetivamente hoje e o que 
foram no passado?; o que podem ser e o que se deve 
fazer?; tudo em caráter regional, nacional e internacional, 
seja no ensino, na pesquisa e na extensão.

Ÿ Cada grupo terá 20 a 30 minutos de apresentação com 
10 a 15 de discussão. 

Ÿ Obs: Os grupos do Departamento envolvem não 
somente professores, mas também servidores 
técnicos-administrativos e estudantes de graduação e 
pós-graduação e também pós-doutorandos, além de 
representantes de instituições externas publicas e 
privadas.

10 e 11 de Abril de 2018 
Ÿ Participantes: Professores e técnicos-administrativos, ativos 

e aposentados, e estudantes de graduação e pós-graduação 
bem como pós-doutorandos, além de representantes de 
instituições externas publicas e privadas. 

Ÿ Local: Centro de Convivência da Reserva da Mata Paraíso – 
UFV.

Ÿ Horário: períodos da manhã (8:30-12:30) e tarde (13:30-
17:30) ,  com t ranspor te  (8 :00 no estac ionamento 
Biologia/Estufa do ESB) providenciados pelo DPS-UFV. 
Agenda a ser definida posteriormente com mais detalhes.

12, 13, 16, 17 e 18 de Abril 2018
Ÿ Atividades: reuniões com os diferentes grupos/pessoas do 

DPS definidos por área de trabalho, afinidade, categoria etc., 
sejam professores e técnicos-administrativos, ativos e 
aposentados, estudantes de graduação e pós-graduação bem 
como pós-doutorandos, além de representantes de instituições 
externas publicas e privadas.  Redação paralela de relatório da 
avaliação externa.

Ÿ Participantes: professores e técnicos-administrativos, ativos e 
aposentados, e estudantes de graduação e pós-graduação 
bem como pós-doutorandos, além de representantes de 
instituições externas publicas e privadas.

Ÿ Local: Departamento de Solos, Sala de Reunião I do DPS-UFV 

Ÿ Horário: períodos da manhã e tarde, com definição posterior 
de agenda mais detalhada.
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