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

Área de Avaliação: 32 - SERVIÇO SOCIAL

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

SERVIÇO SOCIAL Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início

SERVIÇO SOCIAL Mestrado 2005

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016013P0 - SERVIÇO SOCIAL

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 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.

Bom40.00

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. Bom10.00

Comissão: Muito Bom

O PPG em Serviço Social/Mestrado da Universidade Federal de Juiz de Fora, foi criado em 2005 e, em 2012 o Programa
concluiu o triênio realizando um trabalho avaliativo visando à busca da coerência, da abrangência e da atualização da área de
concentração e das duas linhas de pesquisa, da proposta curricular, dos projetos e atividades em andamento, tendo em vista os
resultados da Avaliação Trienal 2007-2009. Os objetivos do programa são: Formar recursos humanos qualificados para atuação
em políticas sociais e públicas; Formar recursos humanos qualificados para atuarem no ensino superior e organismos de
pesquisa;  Contribuir para a consolidação e expansão do Serviço Social como campo de conhecimento da questão social e das
políticas sociais. Específicos: Contribuir no aperfeiçoamento e inovação das políticas sociais e públicas governamentais na esfera
municipal, estadual e federal; Propiciar trocas entre pesquisadores dentro das linhas de pesquisa definidas pelo programa com
outros provenientes de outros programas afins; Contribuir na consolidação dos grupos de pesquisa já existentes com o
estabelecimento de projetos consistentes que envolvam alunos de graduação, IC e pós-graduação; Fortalecer o ensino de
graduação pelo aprimoramento docente e pelo estabelecimento de oportunidades de pesquisa aos graduandos; Produzir e difundir
novos conhecimentos através de publicação, e organização de seminários e congressos. O Programa tem como área de
concentração Questão Social, Território, Política Social e Serviço Social ao qual estão vinculadas duas linhas de pesquisa: a)
Política Social e Gestão Pública, na qual foram desenvolvidos 12 projetos de pesquisa em 2010 (08 em andamento e 04
concluídos), 07 em 2011 (03 m andamento e 04 concluídos) e 09 projetos em 2012 (08 em andamento e 01 concluído) e; b)
Serviço Social e Sujeitos Sociais, com 17 projetos de pesquisa em 2010 (09 em andamento e 08 concluídos), 16 projetos em
2011 (11 em andamento e 05 concluídos) e 16 projetos em 2012 (14 em andamento e 02 concluídos). Observa-se que há uma
maior concentração de projetos na linha Serviço Social e Sujeitos Sociais.

O Programa possui quatro grupos de pesquisa, cadastrados no CNPq, e que estão em consonância com a Área de Concentração
do Programa e as Linhas de Pesquisa do mesmo. Todos os professores do
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Programa encontram-se nucleados nos grupos de pesquisa: 1 Grupo Políticas públicas, gestão e cidadania. A linha de pesquisa do
grupo está voltada ao aprofundamento da análise das Políticas Sociais e estudos acerca da gestão das ações sociais públicas, seus
processos de avaliação e instrumentos de monitoramento e indicadores, além da relação eficácia eficiência, e ainda, estudos sobre
sujeitos sociais implicados nestes processos e seus diferentes modos de organização e expressão na esfera pública, enfatizando a
assistência social e a saúde pública. 2 Grupo Serviço Social, Movimentos Sociais e Políticas Públicas elege temáticas afetas ao
Serviço Social na analise das relações Estado, sociedade civil, movimentos sociais. Tematiza as relações formação e exercício
profissional nas dimensões da cultura e da política, dos fundamentos, da ética e das dimensões técnico-operativas. Possui duas
linhas de pesquisa: A) Serviço Social: Fundamentos, Formação e Exercício Profissional, que trata da análise do Serviço Social
nas relações sociais: as dimensões teórico-metodológicas, técnico-operativas e ético-políticas da profissão. B) Sociedade Civil,
Políticas Públicas e Democratização que se ocupa da relação Estado e sociedade civil no capitalismo contemporâneo e os
processos de democratização. 3 O grupo de pesquisa Geração, trabalho e espaço concentra suas pesquisas nos sujeitos sociais a
partir dos conceitos de trabalho, geração e territorialidades, buscando aprofundar a compreensão acerca da questão social em sua
objetividade, bem como sua apropriação pelos sujeitos. Tem como objetivo produzir conhecimentos sobre geração em suas
articulações com as determinações de classe e espacial. Organizado em duas linhas de pesquisa: Geração, trabalho e cidade e;
Geração, trabalho e identidade. 4 O grupo Trabalho, mercado de trabalho e Serviço Social centra seu interesse no trabalho, em
suas novas feições, que determinam configurações heterogêneas dos trabalhadores. Enfoca a relação trabalho e Serviço Social,
em seus fundamentos analíticos, desdobrando para o tratamento de inserções particulares em processos de trabalho, perfil do
mercado de trabalho do Serviço Social e dos profissionais em diferentes espaços sócio-ocupacionais. O grupo tem como objetivo
o estudo e pesquisa do processo capitalista de trabalho e as relações sociais que o conformam as particularidade da formação
social brasileira e regional. Os grupos são compostos por docentes, profissionais e alunos e tem caráter interdisciplinar,
interdepartamental e interinstitucional. Não foram encontradas informações referentes ao espaço para o funcionamento dos
referidos grupos.
Em 2012 o PPGSS centrou seus esforços na implantação da nova Estrutura Curricular, resultado do processo de avaliação geral
desenvolvido em 2010/2011, justificada nos respectivos relatórios do Coleta/CAPES. Tal revisão não implicou em alteração da
Área de Concentração e Linhas de Pesquisa, reafirmadas positivamente na Proposta do Programa,tendo sido mantido o mesmo
número de créditos para integralização do curso e a flexibilidade necessária. Os pontos centrais da revisão curricular foram: 1-
alteração da organização bimestral do conjunto das disciplinas do projeto original, passando à semestral 04 Disciplinas
Obrigatórias/ da Área de Concentração com ampliação da carga horária, novo ementário, junções de conteúdos programáticos
revisão e atualização bibliográfica. São estas as novas disciplinas semestrais/45h/03créditos: Teoria Social e Sociologia Clássica,
Serviço Social e Questão Social, Território, Sociedade e Serviço Social, Estado e Política Social. 2- reorganização do ementário
da disciplina Seminário de Pesquisa, obrigatória, mantida bimestral/30h. 3 reorganização das disciplinas obrigatórias por linha de
pesquisa, com criação de uma nova disciplina, - Movimentos Sociais e Serviço Social da Linha de Serviço Social e Sujeitos
Sociais e revisão de ementário de Gestão Pública de Políticas Sociais da Linha Política Social e Gestão Pública, ambas
bimestrais/30h/02 créditos. 4- Oferta de novas disciplinas optativas, bimestrais/30h/02créditos, por linha de pesquisa, com a
exigência de no mínimo 02 disciplinas para a integralização: Tópicos Especiais em Política Social e Gestão Pública, A categoria
de sociedade civil e o debate do chamado terceiro setor, Gestão do SUS, Questão social e desigualdades sócio-territoriais, Teoria
democrática e os conselhos de política pública; e Tópicos Especiais em Serviço Social e Sujeitos Sociais, História, Cultura e
Serviço Social, Os Instrumentos e Técnicas em Serviço Social, Pensamento Social Brasileiro, Trabalho e Sindicalismo. 5-
organização das Atividades Programadas com tratamento disciplinar e exigência de no mínimo 02 créditos, compreendendo:
Estudos Individuais, Estágio de Docência (não restrita a obrigatoriedade para os bolsistas), inserção em grupos de pesquisa ou de
estudo, entre outras atividades que venham a ser definidas pelo Colegiado do Programa. Para a integralização do curso são
necessários 32 créditos, sendo 14 créditos em disciplinas obrigatórias, 02 créditos em obrigatórias por linhas de pesquisa, 06
créditos para disciplinas optativas/atividades programadas e 10 créditos de Dissertação (Orientação / banca de qualificação e de
defesa), creditados com a defesa.
O perfil da demanda tem se concentrado majoritariamente entre oriundos do Serviço Social e candidatos provenientes de outras
áreas de formação (Geografia, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, Administração, Ciências Sociais, Psicologia,
Farmácia e Letras).  Dentre os candidatos oriundos do Serviço Social muitos são egressos dos Programas de Residência, bolsistas
de IC e monitoria, profissionais da rede de prestação de serviços sociais e assistenciais do município e região e professores da
rede privada de ensino de Serviço Social. A diversidade de origem de formação e de procedência geográfica dos candidatos,
fortalece a importância do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFJF - o único mestrado em Serviço Social no
Estado de Minas Gerais.
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1.2 O Programa mostra uma preocupação com a autoavaliação e planejamento para o futuro indicando os seguintes
investimentos: elaboração de Projeto para Edital de Professor Visitante Estrangeiro da PROPG/UFJF para 2013; - Continuidade
da participação de professor convidado em 2013; - Término do Convênio do PROCAD/ UFPE/UFRJ/UFAL/UFJF em 2013 com
missões docentes de 02 professoras da UFRJ ofertando disciplina optativa no Programa e de professor da UFJF ministrando
disciplina optativa no Mestrado da UFAL; - Organização do III Seminário Internacional Hegemonia, Lutas Sociais e Serviço
Social programado para 04 a 06 de Novembro na UFJF, com conferencistas internacionais e nacionais;- Organização de
publicação de um livro/coletânea com capítulos e artigos vinculados as pesquisas dos docentes com recursos financeiros do
Programa, pela editora da universidade; - Projeção de publicação coletiva de um livro por ano no próximo triênio; - Articulação
junto à Pro-Reitoria de Pesquisa/UFJF e outras unidades acadêmicas de ensino de Serviço Social de Minas Gerais, para indicação
de avaliadores próprios da área para a Câmara de Assessoramento de Ciências Humanas, Sociais e Educação da FAPEMIG,
criada em 2012; - Internacionalização: dar continuidade aos trabalhos iniciados com o Convênio entre a Universidad Nacional de
Rosario/Argentina e a UFJF; - articulação com os convidados internacionais participantes do III Seminário Internacional.-
Definição de mecanismos de avaliação do processo de orientação de dissertações, qualidade a ser aferida pelas publicações,
contando com a assessoria do professor convidado.
Referente aos egressos não foram encontradas informações referentes à existência de uma política e sistemática de
acompanhamento dos mesmos. O Programa reconhece a necessidade deste investimento através de mecanismo à serem
organizados com apoio da PROPG/UFJF.

1.3.O programa informou apenas a existência de uma sala equipada com computadores e acesso a internet para uso de docentes e
discentes, além do Centro de Difusão do Conhecimento (CDC) da UFJF que é composto por 14 bibliotecas, sendo uma biblioteca
universitária e 13 bibliotecas localizadas nas unidades acadêmicas

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 Bom25.00

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

Bom45.00

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

Comissão: Bom

2.1.  Em 2010 o Programa contou com 13 professores do quadro permanente e 03 colaboradores. Destes, 09 professores do
quadro permanente possuíam titulação em Serviço Social (56,2%) e 04 em outras áreas. Em 2011 o Programa contou com 11
professores do quadro permanente e 01 colaborador. Destes, 07 professores do quadro permanente possuíam titulação em Serviço
Social (63,6%) e 04 em outras áreas. Em 2012, o Programa contou com 11 professores do quadro permanente e 03
colaboradores. Destes, 08 professores do quadro permanente possuíam titulação em Serviço Social (72,7%) e 03 em outras áreas.

2.2. No triênio, 83,78% dos docentes integravam o quadro permanente o que é considerado muito bom pelos critérios da área. A
política de credenciamento de docentes é clara e está em consonância com os objetivos do Programa e as exigências da área
Serviço Social da CAPES.

2.3. Em 2010 do quadro de docentes permanentes, 09 (69,2%) ministraram aula na Pós Graduação, 10 (76,9%) participaram de
projetos de pesquisa e 07 (53,8%) se envolveram com orientação de dissertação. Em 2011, do quadro de docentes permanentes,
11 (91,6%) ministraram aula na Pós Graduação, 11 (91,6%) participaram de projetos de pesquisa e 07 (58,3%) se envolveram
com orientação de dissertação. Em 2012 do quadro de docentes permanentes, 11 (100%) ministraram aula na Pós Graduação, 11
(100%)
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participaram de projetos de pesquisa e 11 (100%) se envolveram com orientação de dissertação.

2.4. Em 2010, dos 16 docentes (permanentes e colaboradores),  13 ministraram disciplinas na graduação e 10 orientaram IC; em
2011, dos 14 docentes (permanentes e colaboradores),  12 ministraram disciplinas na graduação e 12 orientaram IC; em 2012,
dos 14 docentes (permanentes e colaboradores),  14 ministraram disciplinas na graduação e 13 orientaram IC.

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 Bom10.00

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 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.

Bom20.00

Comissão: Muito Bom

3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à
dimensão do corpo discente.
O percentual de titulados em relação aos alunos ingressantes no triênio, excluídas as desistências e abandonos em relação à
dimensão do corpo discente foi de 77,7% em 2010; 57,1% em 2011 e 150% em 2012, média no triênio de 90,9%, considerado
Muito Bom pela área. A dimensão do corpo discente em orientação, em relação à dimensão do quadro docente permanente, é
Muito Boa (inferior a 08 discentes por orientador). O número de orientações variou no período entre 1 e 4 orientações.

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação em relação aos docentes do
programa.
As orientações foram distribuídas fundamentalmente entre os docentes permanentes do Programa (94,2%) e dissertações são
distribuídas pelos docentes do programa (os demais docentes respondem por 5,8% destas). Das dissertações defendidas no
período, 97,5% foram orientadas por docentes permanentes. Item Considerado Muito Bom.

3.3. Qualidade das teses e dissertações e da produção de discentes autores da Pós-Graduação e da Graduação:
3.3.1. As teses e dissertações devem gerar publicações qualificadas (livros, capítulos de livros, artigos em periódicos, trabalhos
completos em anais de eventos científicos nacionais e internacionais), até 03 anos após a defesa.
O percentual de discentes autores da pós-graduação em relação à dimensão do corpo discente (e participação de discentes autores
da graduação) no triênio foi de 51,4% dos discentes.
Em 2010, os 19 discentes publicaram Trabalhos completos em Anais de eventos. Em 2011, 11 discentes apresentaram
publicação. No ano de 2012, 23 discentes autores registrados.
Foram publicados 15 artigos (entre eles, 1 A1, 4 A2, 4 B2, 4 em B3 e 1 em B5), 85 trabalhos completos em anais de eventos
científicos e 2 capítulos.
Em relação a produção dos egressos, foram registrados 3 em 2010, 5 em  2011 registrou, e em 2012, 4 egressos.
Estes publicaram: 5 trabalhos completos em anais, 6 artigos (destes 3 em periódicos A1 e A2), e 1 capítulo de livro.
Todas as dissertações estavam vinculadas à área de concentração e às linhas de pesquisa.
3.3.2. Qualificação dos integrantes das bancas examinadoras - Participação de membros externos
Em todas as bancas há participação de membros externos.
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3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: tempo de formação de mestres e doutores e percentual
de bolsistas titulados
O tempo médio de titulação no triênio foi de 31,54 meses, tempo considerado Muito Bom pela área. 35,4% ( 8 em 23) dos
bolsistas se titularam em até 30 meses. Item considerado Bom.

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Bom40.00

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

Regular30.00

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Muito Bom30.00

Comissão: Bom

O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFJF apresentou uma produção bibliográfica avaliada quantitativamente
como Boa neste triênio (3862 pontos no triênio, média de 1287,3 pontos por ano). A produção distribuiu-se equitativamente entre
artigos em periódicos (46%) e livros (54%).
Os produtos da avaliação em livros foram classificados em estratos L4 (91,5%) e L3 (8,5%). Observa-se uma distribuição entre
livros, capítulos de livros, organização de coletâneas (44,1%) e Trabalhos completos em Anais de eventos científicos (55,9%).
Dos 35 artigos publicados pelo corpo docente permanente, 20% (7 artigos) foram em periódicos A1 e A2 (8,6% e 11,4%,
respectivamente), 20% em B1, 17,1% em B2, 14,3% em B3, 22,9% em B4  e 5,7% em B5.
Quanto à qualidade dos veículos utilizados pelo Programa para publicação de livros, capítulos de livros, artigos em periódicos,
trabalhos completos em anais de eventos científicos, estes foram qualificados como Muito Bom, conforme os critérios da Área.
A média de produção bibliográfica docente permanente no triênio foi de 321,8 pontos, acima da média (313,1) e da mediana
(286,7) da área. Essa produção expressa um aumento desta em relação a trienais anteriores (2007-2009 a média da produção
bibliográfica docente permanente foi de 197,6 pontos).
Item considerado Bom.

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa
Quanto à distribuição dessa produção, identificamos 2 docentes permanentes em 2010 (15,4%), 3 em 2011 (25%) e 3 (27,3%) em
2012 sem produção bibliográfica. Foram 47 produtos em 2010, 31 em 2011 e 29 em 2012, distribuídos entre artigos, capítulos de
livros e trabalhos completos em anais. As publicações foram distribuídas em média, em 2010, 3,6 publicações por docente
permanente; em 2011, 2,6 publicações e, em 2012, 2,6 publicações.
Por outro lado, considerando o reduzido número de publicações apresentadas pelo corpo docente, a distribuição dessa expressa
mais um problema a ser analisado pelo Programa e definidas estratégias de ampliação da publicação qualificada.
Item avaliado como Regular, considerando os dados de docentes sem publicação no triênio.
4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes
A produção técnica no triênio foi de 194 produtos (75 em 2010; 58 em 2011; 61 em 2012). Em 2010 a quantidade de produções
técnicas por docente permanente foi de 5,8 produtos por docente permanente no triênio. Em 2011, foi de 4,8 produtos. Em 2012 a
produção técnica registrada no triênio foi de 5,5 produtos por docente permanente.
Essa produção técnica se distribuiu entre apresentação de trabalhos, serviços técnicos e demais tipos.
Assim, essa produção foi considerada Muito Boa conforme os critérios da área.
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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 Bom40.00
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5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. Muito Bom15.00

Comissão: Muito Bom

Embora a proposta do Programa não apresente informações com relação aos itens solidariedade e nucleação foi possível extrair
dos demais itens do Relatório as seguintes informações com relação aos mesmos:

5.1. Um dos objetivos definidos no Programa é o de produzir um impacto nas condições da formação e exercício profissional na
região, bem como nos processos de formulação e gestão das políticas sociais e públicas e na qualificação da relação com os
movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Para isso foram desenvolvidas algumas ações que resultaram em práticas
sociais, reforço dos trabalhos profissionais na saúde e até em novos equipamentos coletivos, em estratégias de capacitação
continuada de profissionais e conselheiros municipais de políticas e na formação de participantes de movimentos sociais, através
de cursos de especialização e extensão envolvendo docentes e discentes. A inserção social e visibilidade do Programa se
evidenciam também de outras formas, a saber: formação de quadros docentes incorporados pelas unidades de ensino públicas e
privadas da região; - assessorias, cursos de curta duração, palestras e conferências ministradas pelos docentes em organismos de
políticas sociais, associações e outros; número expressivo de participações de discentes e egressos em Conselhos de Política e de
Direitos nas esferas municipal e estadual em Minas Gerais e também na significativa participação de docentes e discentes nas
direções e gestões dos organismos da categoria profissional, ABEPSS nacional e regional, CFESS e CRESS/MG e Seccionais.
Outra importante forma de inserção e visibilidade é a Revista Libertas que atualmente esta disponibilizada via online e também
pela página do programa que disponibiliza informações sobre as suas ações, dentre elas a publicização das dissertações e
pesquisas ( http://www.ufjf.br/ppgservicosocial/.)

5.2.  O Programa reconhece que este é um ponto que merece investimento. Porém destaca-se: 1. O convênio entre a Faculdade de
Serviço Social da UFJF e da Escola de Trabajo Social da Universidad Nacional de Rosario/Argentina, tendo como objetivo
principal propiciar o intercambio cooperação e complementação científico acadêmica, de formação de graduação e pós-
graduação, assim como incentivar a realização de pesquisas conjuntas, de áreas específicas do Serviço Social ou áreas afins.  2. O
convênio PROCAD/CAPES do grupo de pesquisa Serviço Social, Movimentos Sociais e Políticas Públicas em conjunto com a
UFPE, UFAL e UFRJ teve prorrogação até junho de 2013 e objetiva o debate das pesquisas individuais e coletivas em
desenvolvimento; o planejamento de publicações em conjunto pelas equipes e a participação de bolsistas de Iniciação Científica..
3. A parceria com a Universidad da Granada/Espanha e em 2012, encontro técnico na Universidad Nacional de
Córdoba/Argentina na realização de pesquisas.

5.3.  O Programa informa que as ações de visibilidade se expressam através da Revista Libertas; da inserção social e acadêmica
na área; no protagonismo de seus docentes e discentes nos espaços acadêmicos e profissionais, em organismos de representação
da categoria; na divulgação de processo seletivo nas unidades de ensino e espaços sócio-ocupacionais no estado, através de
cartazes, redes sociais e na manutenção da página do Programa que é considerada como o principal instrumento de divulgação e
informação sobre o Mestrado. O endereço do site é http://www.ufjf.br/ppgservicosocial/.

Apreciação

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 Regular

Muito Bom

Embora todas as informações estivessem explicitadas de maneira objetiva, no que se refere ao item Inserção Social as informações estavam
dispersas e pouco qualificadas

Comentário
Comissão:

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
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Teste de Aplicativo. Sem valor legal.

Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Muito Bom

2 - CORPO DOCENTE 20.00 Bom

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 30.00 Muito Bom

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 40.00 Bom

5 - INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Muito Bom

Conceito Comissão:
4

Muito Bom

Nota Comissão:

Apreciação
Os investimentos realizados pelo Programa, no triênio, demonstraram o potencial do mesmo na obtenção da nota 04.

Data Chancela: 27/11/2013

Complementos

Importa considerar que a indicação feita pelo Programa de criação de um Doutorado é válida. Contudo há que se reforçar e consolidar o Mestrado
levando em consideração todos os critérios da Área.

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
ALBA TEREZA BARROSO DE CASTRO UERJ Consultor(a)

BERENICE ROJAS COUTO PUC/RS Coordenador(a)

HELDER BOSKA DE MORAES SARMENTO UFSC Consultor(a)

IVANETE SALETE BOSCHETTI UNB Consultor(a)

JULIANE FEIX PERUZZO UFPE Consultor(a)

MARIA LUCIA TEIXEIRA GARCIA UFES Consultor(a)

MARIA LUIZA AMARAL RIZZOTTI UEL Coordenador(a) Adjunto(a)

MARIANGELA BELFIORE WANDERLEY PUC/SP Consultor(a)

MARIA OZANIRA DA SILVA E SILVA UFMA Consultor(a)

RODRIGO DE SOUZA FILHO UFJF Consultor(a)

SUELI BULHOES DA SILVA PUC-RIO Consultor(a)

VERA MARIA RIBEIRO NOGUEIRA UCPEL Consultor(a)
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