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Ficha de Avaliação

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

Área de Avaliação: 34 - SOCIOLOGIA

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

CIÊNCIAS SOCIAIS Doutorado 2010 2011 2012

Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início Ano Início

CIÊNCIAS SOCIAIS Doutorado 2009

Mestrado 2005

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016011P8 - CIÊNCIAS SOCIAIS

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.

Bom50.00

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 Bom30.00

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

Comissão: Muito Bom

O Curso de mestrado do PPG-Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora foi criado em 2005 e seu doutorado
implantado em 2009. A área de concentração intitula-se “Cultura, Poder e Instituições” e subdivide-se em três linhas de pesquisa,
a saber: “Cultura, Democracia e Instituições” e “Diversidade e Fronteiras Conceituais” e "Políticas públicas e desigualdade
social", das quais a descrição e a densidade teórica e conceitual são consistentes e adequadas. Os projetos de pesquisa estão em
sua maioria correlacionados à área de concentração e às linhas de pesquisa. A distribuição de projetos em relação a essas linhas é
equilibrada, totalizando quarenta e seis projetos. As disciplinas que compõem a estrutura curricular são pertinentes em relação à
área de concentração/linhas de pesquisa; entretanto, a qualidade das ementas é desigual, em alguns casos não apresentando
sequer um título na bibliografia, o que impede sua avaliação. O programa propõe como os próximos desafios/ metas a atingir (a)
sua internacionalização, (b) o aprofundamento da interdisciplinaridade e (c) a ampliação do seu corpo permanente, compatíveis
com o fato de esta ser a primeira avaliação trienal do curso de doutorado. As regras de credenciamento e descredenciamento são
adequadas e estão em conformidade com os padrões da Área de Sociologia. A infraestrutura descrita pelo programa é adequada
no que diz respeito às instalações físicas. A biblioteca conta com 22.000 títulos de obras específicas da Área de Sociologia, tem
acesso a duas outras bibliotecas (Redentorista e Embrapa) e está conectada com o Portal de Periódicos da Capes, ao qual todos os
alunos têm acesso. Está em processo a ampliação do número de títulos e do espaço físico da biblioteca, havendo salas de estudos
e computadores disponíveis para os alunos.

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 Bom30.00
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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.

Bom30.00

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.

Muito Bom10.00

Comissão: Muito Bom

O corpo docente é formado por vinte professores permanentes e três professores colaboradores, composição considerada boa.
Todos atuam em regimes de trabalho de quarenta horas; entre eles, doze dedicam-se integralmente ao programa, enquanto oito
têm vínculos com outros programas como permanentes. Três professores permanentes são bolsistas de produtividade do CNPq.
Não consta do relatório o número de vagas oferecidas na seleção anual. 90% dos professores permanentes orientam na pós-
graduação, o que é considerado Muito bom pela área, nenhum deles orientando mais de oito alunos. 100% dos docentes têm
projetos de pesquisa, o que é considerado Muito bom. Trata-se de uma equipe experiente já que 90% dos professores têm mais de
cinco anos de titulação, padrão considerado Muito bom no que diz respeito à experiência. O corpo docente está estabilizado, já
que que a renovação tem sido feita por acréscimos derivados de concursos. 91% dos professores obtiveram seus títulos de
doutorado em Sociologia, Antropologia e Ciência Política e os dois docentes titulados em outras áreas têm atuação e produção
em Ciências Sociais. Alguns deles estão realizando estágio pós-doutoral. Boa parte dos docentes obteve financiamento para seus
projetos, no triênio. 100% dos docentes permanentes lecionam na graduação (o que é considerado Muito bom) e 82% dos
docentes orientam na graduação (também Muito bom).

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.

Muito Bom40.00

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

Muito Bom20.00

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.

Bom30.00

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

Muito Bom10.00

Comissão: Muito Bom

O número de teses (2) e dissertações (38) concluídas no triênio, considerando que o doutorado teve início em 2009, coloca o
programa dentro da média do triênio. Em quase todas as bancas, os examinadores externos vêm de outras universidades, quase
não havendo repetição de nomes. A média de teses/dissertações concluídas por docente permanente foi 0,70, abaixo da média da
área. As dissertações e teses são de boa qualidade e, apesar de haver alguns docentes com mais orientandos, a distribuição entre
eles, em geral, é equilibrada.

Apreciação

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

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

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo Muito Bom40.00
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docente permanente do Programa.

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Bom10.00

Comissão: Bom

A produção qualificada docente de artigos em periódicos qualificados, livros, capítulos e coletâneas, isoladamente ou em
conjunto com outros pesquisadores e discentes, situa-se em patamar considerado Bom. O corpo docente publica em periódicos
bem classificados e também em periódicos de pouco impacto. A produção de capítulos e livros não atingiu a média da área,
apesar de ter havido esforços para publicação de capítulos em coletâneas com temática definida e autores de várias instituições.
Essa busca evidencia a circulação da produção intelectual docente. Há equilíbrio entre os docentes permanentes no que se refere
à produção intelectual.

Apreciação

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Muito Bom55.00

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.

Bom30.00

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. Bom15.00

Comissão: Muito Bom

- Há destacada participação do programa em sociedades científicas e na organização de eventos de nível nacional e internacional,
e alguns de seus docentes são lideranças nos planos regional e nacional. O programa tem vínculo bastante próximo com o curso
de graduação, atuando na elaboração de seu plano pedagógico, e oferece vários cursos de extensão à comunidade. Também, seus
docentes têm participado no fortalecimento do mestrado profissional em gestão escolar.
- Há intenso intercâmbio entre os professores visitantes de outras instituições com os docentes do Programa, e compartilhamento
de acordos de cooperação e projetos com outros Programas, de níveis diversos de consolidação. O programa é reconhecido
regional e nacionalmente, seus docentes tendo organizado eventos acadêmicos com impacto expressivo em termos mais amplos
que o regional, atraindo intelectuais de várias universidades europeias, com as quais mantém convênios de atuação. É mantido
site para a divulgação das atividades, adequado ao funcionamento do programa. Edita revista em que os resultados das pesquisa
que desenvolve são divulgados.

Apreciação

Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

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

Bom

O relatório apresentado é bem construído, apresentando algumas falhas na informação nas ementas e bibliografias das disciplinas. Entretanto, em
geral, os dados aparecem de maneira adequada, retratando a situação real do curso.

Comentário
Comissão:

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 30.00 Muito Bom

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 40.00 Bom

5 - INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Muito Bom
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Conceito Comissão:
4

Muito Bom

Nota Comissão:

Apreciação
Trata-se de programa que inaugurou há pouco tempo o seu curso de doutorado, já tendo duas teses defendidas em tempo bastante curto. Sua proposta é bem
construída, sua produção intelectual é ainda regular, mas tendendo para boa e sua inserção social é consistente.

Data Chancela: 29/11/2013

Complementos

Como já mencionado, trata-se de programa bem constituído, com boa inserção regional e nacional, composto por docentes bem formados e de
origem diferenciada em termos de áreas de formação, com um curso de doutorado iniciante, com duas teses concluídas.

As recomendações da comissão para o programa restringem-se à busca de um cuidado maior com a construção das ementas e bibliografias das
disciplinas ministradas, à busca por distribuição mais equitativa das orientações entre os docentes e ao cuidado com a ampliação do número de
publicações qualificadas.

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

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

4Data Chancela:

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
ANETE BRITO LEAL IVO UFBA Consultor(a)

CESAR BARREIRA UFC Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

EMIL ALBERT SOBOTTKA PUC/RS Consultor(a)

HORÁCIO ANTUNES DE SANT'ANA JUNIOR UFMA Consultor(a)

JACOB CARLOS LIMA UFSCAR Coordenador(a)

JORGE ALEXANDRE BARBOSA NEVES UFMG Consultor(a)

JOSIMAR JORGE VENTURA DE MORAIS UFPE Consultor(a)

LUCIA MARIA MACHADO BOGUS PUC/SP Consultor(a)

LUCIANA TEIXEIRA DE ANDRADE PUC/MG Consultor(a)

MARCELO CARVALHO ROSA UNB Consultor(a)

MARCELO KUNRATH SILVA UFRGS Consultor(a)

MARCELO SIQUEIRA RIDENTI UNICAMP Consultor(a)

MARCIA DA SILVA PEREIRA LEITE UERJ Consultor(a)

MARIA APARECIDA DE MORAES SILVA UFSCAR Consultor(a)

MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO UFRN Consultor(a)

MARIA HELENA OLIVA AUGUSTO USP Consultor(a)

MARIA LIGIA DE OLIVEIRA BARBOSA UFRJ Consultor(a)

RAYMUNDO HERALDO MAUES UFPA Consultor(a)
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Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
SORAYA MARIA VARGAS CORTES UFRGS Coordenador(a) Adjunto(a)
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