MATRIZ SWOT PPGCA
A partir da análise interna teremos a
capacidade de agir, controlar e promover
mudanças. São fatores que dependem
exclusivamente da própria iniciativa do
Programa.
Os fatores externos dizem respeito às
oportunidades e ameaças inerentes ao Programa.
Ou seja, são fatores sobre os quais não é possível
ter controle, pois dependem da dinâmica de outros
órgãos, setores, etc.

EXTERNA
(AMBIENTE)

INTERNA (PPG)
(ORGANIZAÇÃO)

AJUDA

ATRAPALHA
FORÇAS

FRAQUEZAS Analisando fatores internos do Programa

Forças: fatores presentes no ambiente interno e que se constituem como
vantagens sobre a concorrência

Fraquezas: fatores no ambiente interno que causam desvantagem
à empresa.

1.
2.
3.

Associação do Corpo Docente com a Embrapa Algodão;
Infraestrutura Laboratorial dotadas de equipamentos modernos;
Área de concentração e linhas de pesquisas aderentes às
demandas do Estado da Paraíba;
4. Acompanhamento sistemático do corpo docente por meio das
atividades da coordenação do PPGCA;
5. Docentes com qualificação especializada em suas respectivas
linhas de pesquisa;
6. Índice de inserção de discentes da graduação em atividades do
PPGCA (PIBIC, projetos de extensão e estágios);
7. Tempo médio de titulação de 25 meses;
8. Procura significativa no processo de seleção (média de 70
candidatos por processo seletivo);
9. Baixa evasão acadêmica.
OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
Oportunidades: fatores externos que favorecem o programa devido a um
cenário positivo.
1.
2.

3.
4.

5.

Investimentos do Governo do Estado na área da Agricultura
Familiar;
Submissão de projetos em Editais de fomento em nível nacional,
estadual e internacional (ex: FAPESQ/PB, CNPq, FINEP, dentre
outros);
Absorção dos egressos do PPGCA qualificados no mercado de
trabalho;
Parcerias institucionais entre instituições de ensino, pesquisa e
extensão, visando o fortalecimento da agricultura familiar do
estado da Paraíba e melhoria da inserção social;
Ampliação de convênios internacionais, visando à
internacionalização e ampliação de captação de recursos.

1.
2.
3.
4.
5.

Assimetria entre o quantitativo do corpo docente
UEPB/Embrapa Algodão;
Assimetria no quantitativo da produção científica do
corpo docente do PPGCA;
Baixo índice de docentes pesquisadores PQ do CNPq
Baixo quantitativo de projetos aprovados em agências de
fomento externo pelo corpo docente.
Desmotivação de parte do corpo docente da UEPB
vinculados ao PPGCA;

Ameaças: fatores externos que desfavorecem o programa,
podendo prejudicar o curso em virtude de um cenário negativo ou
de crise.
1.

2.

3.

4.

Redução de recursos PROAP, implicando na redução de
investimentos na publicação de artigos em periódicos de
maior impacto;
Tendência da área sobre a formação de cursos em
associação ampla, em que haja assimetria na composição
do corpo docente;
Alterações constantes do processo avaliativo da CAPES
durante as quadrienais, implicando prejuízo no
planejamento das metas do PPGCA;
Redução de Bolsas de Demanda Social da CAPES, a qual
tende a diminuir à relação discente/docente.

