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Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Período de Avaliação: 2010 a 2012 Etapa: Avaliação Trienal 2013

Área de Avaliação: 44 - FILOSOFIA/TEOLOGIA:subcomissão TEOLOGIA

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

CIÊNCIA DA RELIGIÃO Doutorado 2010 2011 2012

Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início Ano Início

CIÊNCIA DA RELIGIÃO Doutorado 2000

Mestrado 1993

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016004P1 - CIÊNCIA DA RELIGIÃO

Modalidade: Acadêmico

IES: 32005016 - UFJF - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

1 - PROPOSTA DO PROGRAMA
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de
concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular.

Muito Bom40.00

1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro,
contemplando os desafios internacionais da área na produção do conhecimento,
seus propósitos na melhor formação de seus alunos, suas metas quanto à
inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os parâmetros da área.

Muito Bom40.00

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. Muito Bom20.00

Comissão: Muito Bom

O Programa apresenta coerência e consistência, com estrutura acadêmica constituída por três áreas de concentração e quatro
linhas de pesquisa, havendo articulação com os projetos de pesquisa. Quanto ao planejamento, verifica-se, a partir dos dados
informados, consideráveis esforços no sentido de superar fragilidades indicadas em avaliações anteriores, buscando a
consolidação do Programa em nível de excelência. Várias medidas tomadas nos dois últimos anos do triênio poderão produzir os
seus efetivos frutos. No planejamento, destaca-se a articulação em termos de internacionalização. A estrutura é plenamente
satisfatória para as atividades de pesquisa, docência e administração do Programa.

Apreciação

2 - CORPO DOCENTE
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de
formação, aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e adequação à
Proposta do Programa.

Muito Bom20.00

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades
de pesquisa e de formação do programa.

Muito Bom30.00

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do
programa.

Bom40.00

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na
graduação, com atenção tanto à repercussão que este item pode ter na formação
de futuros ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na formação de
profissionais mais capacitados no plano da graduação.

Bom10.00
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Comissão: Muito Bom

A composição do corpo docente do Programa evidencia consolidação e estabilidade, havendo diversidade quanto à área de
formação e local de titulação. Dois docentes do Programa são bolsistas de produtividade Nível 2 do CNPq. Há proporcionalidade
na relação entre docentes permanentes e colaboradores e/ou visitantes. Verifica-se equilibrada distribuição das atividades de
pesquisa e de formação entre os docentes do Programa. Destaca-se a criação do Curso de Graduação em Ciência da Religião,
com 40 (quarenta) vagas, aumentando a efetiva inserção e contribuição dos docentes permanentes neste nível. Registra-se a
participação de docentes  no Conselho Científico da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências
da Religião (ANPTECRE).

Apreciação

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em
relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente.

Bom15.00

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período
de avaliação em relação aos docentes do programa.

Bom25.00

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da
pós-graduação e da graduação (no caso de IES com curso de graduação na área)
na produção científica do programa, aferida por publicações e outros
indicadores pertinentes à área.

Muito Bom45.00

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas:
Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados.

Bom15.00

Comissão: Muito Bom

O Programa evidencia relação equilibrada entre trabalhos finais e dimensão do corpo docente permanente. As orientações dos
trabalhos estão distribuídas de forma relativamente equilibrada. As dissertações e teses são de boa qualidade, havendo entre os
trabalhos uma tese premiada em primeiro lugar no Prêmio Capes de Teses 2012. O Programa ocupa o primeiro lugar em termos
de produção discente entre os programas avaliados. O tempo médio de titulação (52,9 para doutorado e 26,9 para mestrado)
indica eficiência do Programa na formação de mestres e doutores. Para os bolsistas verifica-se a média de 77,6% de titulados
dentro do tempo previsto. Registra-se como positivo o aumento do número de bolsas de mestrado e doutorado, bem como a
inserção dos bolsistas em atividades na graduação.

Apreciação

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Muito Bom50.00

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
permanente do Programa.

Bom35.00

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Bom15.00

Comissão: Muito Bom

O Programa apresenta um conjunto de 43 (quarenta e três) artigos completos em periódicos nos estratos superiores do Qualis
(A1: 8; A2: 5; B1: 27, B2: 3), havendo estabilidade ao longo do triênio. O Programa ocupa a oitava colocação na produção
intelectual geral dentro do quadro dos Programas da área. A produção está relativamente bem distribuída entre os docentes
permanentes, embora em cada ano do triênio haja docentes permanentes sem qualquer produção registrada. As produções
técnicas evidenciam qualidade e quantidade, indicando a visibilização do Programa nos eventos acadêmicos e científicos da área,
além de sua inserção social.

Apreciação
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5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Muito Bom45.00

5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e
desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do
programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação.

Muito Bom35.00

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. Muito Bom20.00

Comissão: Muito Bom

O Programa evidencia inserção e impacto regional e nacional, o que se verifica especialmente pelo número de egressos que
passam a integrar o corpo docente de outros ou de novos programas na área. Verificam-se esforços consideráveis no sentido de
integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa, a exemplo do PROCAD com o Programa das Faculdades
EST (nota 6). Estes esforços e planejamentos certamente contribuirão no triênio vindouro para maior consolidação do Programa
no patamar de excelência. O Programa mantém o periódico Numen, classificado como B1, que, dentre outras estratégias,
promove a visibilidade institucional.

Apreciação
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Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

1 - PROPOSTA DO PROGRAMA Muito Bom
2 - CORPO DOCENTE Muito Bom
3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES Muito Bom
4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL Muito Bom
5 - INSERÇÃO SOCIAL Muito Bom

Muito Bom

Comentário
Comissão:
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Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Muito Bom

2 - CORPO DOCENTE 20.00 Muito Bom

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 35.00 Muito Bom

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 35.00 Muito Bom

5 - INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Muito Bom

Conceito Comissão:
5

Muito Bom

Nota Comissão:

Apreciação
O Programa está estabilizado no nível de excelência, havendo informações sobre várias medidas adotadas na segunda metade do triênio no sentido de buscar maior
consolidação. A produção intelectual apresenta veiculação em periódicos nos estratos superiores do Qualis, de forma estável ao longo do triênio com distribuição
relativamente equilibrada entre os docentes permanentes, verificando-se, contudo, que em cada ano do triênio há docentes sem registro de produção intelectual. O
fluxo de ingressantes e titulados é bom. Registra-se a melhor produção discente entre os programas avaliados. A inserção social do Programa é muito boa,
especialmente pela presença qualificada nos eventos acadêmicos e científicos e pela contribuição com a formação de titulados que passam a integrar o corpo docente
de outros programas.

Data Chancela: 26/11/2013
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Complementos

Não

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa?
Justificativa da recomendação de visita ao programa.

Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do programa.

Recomendações da Comissão ao Programa.

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação?

Justificativa da recomendação de mudança de área de avaliação do programa (em caso afirmativo)

Área Indicada:

Não
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Nota CTC-ES:

Nota CTC-ES

O CTC-ES, na 150ª reunião, ratificou a análise e a nota atribuída pela Comissão de Área ao presente programa.
Apreciação

509/12/2013Data Chancela:
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Reconsideração
Nota CA

5Nota:

Apreciação
A Comissão de Reconsideração de Resultados de Avaliação da Trienal 2010-2012 ocupou-se atentamente com as questões que mereceram questionamentos por parte
deste Programa. Retomando e examinando as informações constantes nas tabelas e na Proposta do Programa do Coleta referentes aos três anos da Trienal,
verificamos o seguinte:
Quanto ao item 2, sobre o Corpo Docente, reiteramos que se constata expressivo número de docentes que integram o Programa, com boa proporção entre
Permanentes, Colaboradores e Visitantes. Em relação à distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do Programa, item 2.3, percebe-se no
triênio as seguintes proporções: Em 2010, de zero a 4 orientações no Mestrado e de zero a 5 orientações no Doutorado por docente. Em 2011, de zero a 6 orientações
no Mestrado e de zero a 6 orientações no Doutorado por docente. Em 2012, de zero a 6 orientações no Mestrado e de zero a 7 orientações no Doutorado por docente.
Tais proporções denotam uma distribuição pouco equilibrada entre o corpo docente, embora no último ano a distribuição tenha sido mais equitativa. Em relação ao
item 2.4, quanto à atuação dos docentes na graduação, entende-se a justificativa apresentada como uma situação “atípica” no triênio. Constata-se na Proposta do
Programa a sua integração com a graduação, no entanto os informes objetivos das tabelas evidenciam que, em 2010, de 25 docentes 10 não atuaram na graduação;
em 2011, de 20 docentes 10 não atuaram na graduação; em 2012, de 19 docentes 11 não atuaram na graduação. Tais evidências objetivas levam a Comissão de
Reconsideração a manter o conceito “Bom” nos itens 2.3 e 2.4.
Quanto ao item 3, referente ao corpo discente, no começo do pedido de reconsideração estavam enunciados os subitens 3.1 e 3.2, que, no entanto, não foram
detalhados junto aos demais itens questionados. A Comissão de Reconsideração, levando em conta os argumentos do subitem 3.2, mantém o conceito da Comissão
de Avaliação. Quanto ao subitem 3.4, referente ao tempo de titulação, diante dos prazos de defesa, a Comissão de Reconsideração também mantém o conceito
atribuído pela Comissão de Avaliação, em observância aos prazos prescritos no Documento de Área.
Quanto ao item 4,  referente à produção intelectual do corpo docente, mesmo levando em consideração o conjunto do triênio e não discriminadamente a produção por
ano, percebe-se nas tabelas que tanto a publicação em periódicos de extratos superiores como a publicação de livros integrais e de capítulos de livros evidenciam boa
produção. No entanto, no subitem 4.2, que se refere à distribuição das publicações, as tabelas revelam uma concentração desproporcional em apenas alguns docentes.
No subitem 4.3, a mesma desproporção na distribuição da produção técnica entre o corpo docente é evidenciada pelas tabelas. Por isso a Comissão de
Reconsideração mantém o conceito “Bom” atribuído a estes dois subitens pela Comissão de Avaliação.
Levando em conta as considerações finais do pedido de reconsideração, a Comissão de Reconsideração emite as seguintes conclusões:
- em relação aos pontos 1 e 2 das considerações finais, mesmo considerando o progresso de uma avaliação para outra (2010 – 2013), com a obtenção das médias
finais “Muito Bom” nos cinco itens, atentando para os subitens observa que 07 subitens dentro os 17 subitens do total permanecem com o conceito “Bom”.
- Em relação ao ponto 3 das considerações finais, está reconhecida a boa produção intelectual e, no entanto, conforme detalhado acima, reitera que há distribuição
desproporcional entre o corpo docente.
- Em relação ao ponto 4 das considerações finais, o parecer da Comissão de Avaliação de fato destaca que o Programa tem um planejamento bem articulado em vista
da internacionalização, o que os anexos do pedido de reconsideração demonstram. Na Proposta do Programa há diversas informações relativas a processos de
investimentos no corpo docente, inclusive em vista à internacionalização, ocorridos no ano de 2013, que aportam perspectivas promissoras, mas que não podem
ainda ser consideradas para o triênio anterior de 2010-2012. Nesse sentido, reiteramos a apreciação da Comissão de Avaliação no item 5 de que “estes esforços e
planejamentos certamente contribuirão no triênio vindouro para maior consolidação do Programa no patamar de excelência”.
- Em relação ao item 5 das considerações finais, a Proposta do Programa indica consolidação e estabilidade do corpo docente. A análise das tabelas evidencia que há
boa produção. No entanto, aparece demasiadamente concentrada em parte do corpo docente, e a totalidade da produção distribuída pela totalidade do corpo docente
ainda permanece modesta.
Em conclusão, a Comissão de Reconsideração reitera a apreciação da Comissão de Avaliação e considera adequada a nota conferida pela mesma ao Programa
referente ao triênio 2010-2012.

Data Chancela: 18/03/2014

Nota CTC-ES
5Nota:

Apreciação
O CTC ratificou o parecer da area, o qual, considerando o recurso apresentado pelo PPG, manteve a nota 5.

Data Chancela: 16/04/2014

Comissão Responsável pela Reconsideração: Sigla IES
DANILO MARCONDES DE SOUZA FILHO PUC-RIO Coordenador(a)

JOAO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA UFBA Coordenador(a) Adjunto(a)

LUIZ CARLOS SUSIN PUC/RS Consultor(a)

REMI KLEIN EST Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

SILVIA ALTMANN UFRGS Consultor(a)
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