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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: 28 - ECONOMIA

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

ECONOMIA APLICADA Mestrado 2010 2011 2012

Economia Doutorado 2011 2012

NívelCurso Ano Início Ano Início

ECONOMIA APLICADA Mestrado 2006

Economia Doutorado 2011

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016016P0 - ECONOMIA APLICADA

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.

Muito Bom20.00

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. Muito Bom30.00

Comissão: Muito Bom

A formação dos docentes que atuam no programa é coerente com a proposta e objetivos dele. Na região, esse programa se
apresenta como líder na área de economia regional aplicada. Tem laboratório e biblioteca bem equipados. A integração com a
graduação é evidente e eficiente.

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

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

Bom30.00

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

Muito 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

A participação dos docentes na graduação e atividades de pesquisa e orientação é muito bom, embora se note um pouco de
concentração nos primeiros anos do triênio.

Apreciação
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Ficha de Avaliação

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.

Bom15.00

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 Bom60.00

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

A titulação de alunos por docente permanente teve um aumento sensível ao longo do triênio, porém esse indicador é baixo no
primeiro ano. O mesmo acontece com a concentração das orientações concluídas. Por outro lado, a qualidade das teses e
dissertações é muito bom assim como o indicador de tempo de titulação.

Apreciação

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Muito Bom65.00

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

Bom30.00

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Muito Bom5.00

Comissão: Muito Bom

Percebe-se uma melhoria sensível no número de publicações por docente permanente ao longo do triênio. Embora nos primeiros
anos estava concentrada em poucos docentes, no final ela está bem distribuída. A produção técnica foi considerada adequada.

Apreciação

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Muito Bom40.00

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

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

Comissão: Muito Bom

Os professores do programa, além das pesquisas, realizam atividades de colaboração científica, como revisores de revistas
nacionais qualificadas e têm recebido prêmios regionais e nacionais. Há integração com centros da região e potenciais convênios
internacionais. A página web do programa contém informações claras completas do programa.

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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Ficha de Avaliação

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 mostra uma tendência à estabilidade num alto nível acadêmico, não apenas em qualidade e quantidade mas também na distribuição das atividades e
participação dos discentes nas atividades de pesquisa.

Data Chancela: 27/11/2013
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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 ao analisar de forma comparativa os vários programas da área, observou que a produção intelectual do programa em análise por docente permanente por
ano encontra-se abaixo da média dos programas da área. Além disso, o programa não produziu de forma consistente artigos nos extratos superiores do extrato Qualis,
além de apresentar orientações concentradas em alguns docentes. Desta forma, em desacordo com a área o CTC-ES na 150a reunião, indica a nota 4 para o programa.

Apreciação

409/12/2013Data Chancela:
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Reconsideração
Nota CA

5Nota:

Apreciação
O programa de pós-graduação da UFJF solicita reconsideração da nota 4 atribuída pelo CTC-ES em detrimento da nota 5 recomendada pela comissão de área. Os
argumentos do CTC-ES para estabelecer a nota 4 foram os seguintes: i)a produção intelectual do programa em análise por docente permanente por ano encontra-se
abaixo da média dos programas da área; ii) o programa não produziu de forma consistente artigos nos estratos superiores do estrato Qualis; iii) o programa
apresentou orientações concentradas em alguns docentes. No tocante ao primeiro argumento do CTC, a comissão de reconsideração observou a elevação da produção
per capita de 36,19 no triênio anterior para 56,7 no triênio 2010-2012, sinalizando que houve esforço na produção intelectual e tendência de aumento no triênio
posterior. Ademais, o referido programa apresenta um Doutorado aprovado que irá reforçar a produção intelectual com a adesão de alunos com maior conteúdo
intelectual e experiência acadêmica, permitindo, portanto, a sustentação da tendência apresentada.
Considerando o segundo argumento do CTC, percebe-se que ao somar as proporções da produção nos estratos superiores do QUALIS (A1, A2, B1), o referido
programa possui 40,9% de sua produção nesses estratos, frente a 23,5% que é a média observada da produção dos programas com nota 5 na atual avaliação.
Ademais, no triênio, observa-se que em 2010, 4 artigos dos 14 publicados estão em periódicos internacionais, bem como, um artigo em 2011, dos 13 publicados,
nesse ano, e 3 artigos dos 14 publicados em 2012, também estão em periódicos internacionais. Isso reforça a internacionalização do programa. Em relação ao terceiro
ponto, concentração de orientações, observa-se  que mais de 50% dos Professores do Corpo Permanente orientaram no mínimo 1 e no máximo 1,7 alunos no triênio.
Isto posto, a comissão de reconsideração recomenda a manutenção da nota 5 sugerida pela comissão de avaliação da área.

Data Chancela: 10/04/2014

Nota CTC-ES
4Nota:

Apreciação
O CTC-ES analisou o pedido de reconsideração. O ponto sob análise foi a revisão da produção intelectual, quesito 4. O CTC-ES ao reanalisar reitera que a produção
intelectual per capita esta abaixo da média da área. Pela métrica gerada pelo CTC-ES isso corresponde ao conceito BOM no item 4.1 e consequentemente BOM no
quesito 4. Desta forma, o CTC-ES contrariamente a CA da Economia mantém a nota 4.

Data Chancela: 16/04/2014

Comissão Responsável pela Reconsideração: Sigla IES
ADRIANA MOREIRA AMADO UNB Coordenador(a) Adjunto(a)

ALEXANDRE ALVES PORSSE UFPR Consultor(a)

CARMEM APARECIDA DO VALLE COSTA FEIJO UFF Coordenador(a)

EMERSON LUIS LEMOS MARINHO UFC Consultor(a)

ENLINSON HENRIQUE CARVALHO DE MATTOS FGV/SP Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

FRANCISCO JOSE PEIXOTO ROSÁRIO UFAL Consultor(a)
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