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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: 18 - ODONTOLOGIA

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

CLÍNICA ODONTOLÓGICA Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início

CLÍNICA ODONTOLÓGICA Mestrado 2007

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016018P2 - CLÍNICA ODONTOLÓGICA

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.

Bom20.00

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

Comissão: Bom

1.1 O Programa de Pós-Graduação em Clínica Odontológica na UFJF, nível mestrado, teve início no ano de 2007. A estrutura
curricular é abrangente. O Programa possui 2 linhas de pesquisa, adequadas à proposta. As disciplinas oferecidas no triênio
contemplam aspectos importantes para a formação dos discentes. A bibliografia deveria ser atualizada para algumas disciplinas.
Foram relatados em 2012 18 projetos de pesquisa em andamento e 2 concluídos. Quanto às estratégias de formação didático-
pedagógicas, o Programa oferece o Estágio Docência. Foram oferecidas em média 23 disciplinas para o Mestrado a cada ano do
triênio. No entanto, a produção científica do Programa ainda é discreta, além de haver docentes com poucas publicações no
triênio.

1.2 O Programa mantém colaboração com outras IES nacionais, como EMBRAPA, ESALQ, UNICAMP e UNESP. No que se
refere à internacionalização, o Programa mantém parceria com docente da University Medical Center de Groningen, o que
resultou em produção intelectual no triênio. O Programa ainda recebeu visita institucional da Capes e definiu planejamento de
aprimoramento, estabelecendo critérios de credenciamento e recredenciamento dos docentes permanentes.

1.3 As condições de infraestrutura para o ensino, pesquisa e extensão estão adequadas, com laboratórios equipados para o
desenvolvimento das linhas e projetos de pesquisa do Programa. A estrutura de informática atende adequadamente a demanda
dos docentes e discentes. É relatado na proposta que há espaço na biblioteca para os alunos do mestrado, favorecendo a
permanência dos mesmos na IES. A Biblioteca possui acervo adequado e está conectada à rede mundial, tendo pleno acesso ao
Portal de periódicos da CAPES. É inclusive relatado que há acesso ao Portal via proxy fora do campus. O Programa recebeu
recursos financeiros do projeto CT-Infra/ProInfra, permitindo a estruturação de laboratório de microscopia eletrônica. Também é
relatada a aquisição de equipamento de microscopia de transmissão e varredura com verba do Pró-Equipamentos da Finep a
partir de parceria com outros cursos da UFJF.

Apreciação
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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.

Bom10.00

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

Regular25.00

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

Regular35.00

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 Bom15.00

2.5 Captação de recursos pelos docentes para pesquisa. Bom15.00

Comissão: Regular

2.1 Em 2012, o corpo docente está composto por 19 docentes, sendo 14 permanentes e 5 colaboradores. Sete docentes
permanentes (50%) possuem 10 ou mais anos de titulação no doutorado, cinco (36%) entre 5 a 10 anos e dois (14%) com tempo
inferior a 5 anos. A origem e formação do corpo docente são bem diversificadas, sendo que todos são egressos de outros
programas. Cinco docentes permanentes (36%) atuaram como revisores de periódicos nacionais e internacionais. Cinco docentes
(36%) são membros do corpo editorial de periódico nacional. Nenhum docente permanente atua como parecerista de órgão de
fomento. Um docente permanente é bolsista produtividade do CNPq.

2.2 O corpo docente está composto por 14 docentes permanentes em 2012, sendo que dez (71%) permaneceram durante todo o
triênio nesta categoria. O perfil e a diversidade do corpo docente estão adequados para o desenvolvimento das atividades
acadêmicas e de pesquisa do programa. Treze docentes permanentes (93%) estão em regime de tempo integral na Universidade.
Contudo, a produção científica do Programa ainda é discreta, precisa ser incrementada quanti e qualitativamente e está pouco
equilibrada entre os docentes.

2.3 No triênio 2010/2012, 13 docentes permanentes (93%) orientaram e ministraram conteúdos na pós-graduação. Onze docentes
permanentes (79%) atuaram como membro titular em bancas de defesa de dissertação no triênio. No entanto, estas atividades
ainda não refletem na produção científica do Programa. Em acréscimo, houve alteração na categoria dos docentes durante o
triênio, sendo que 4 docentes permanentes em 2010 e 2011 passaram a colaborador em 2012.

2.4 Todos os docentes permanentes do Programa ministraram aulas na Graduação, sendo que 10 (71%) apresentaram atividades
de orientação de Iniciação Científica no triênio 2010/2012. Verifica-se a participação de alunos de graduação em vários projetos,
gerando participação em resumos apresentados em eventos científicos, incluindo SBPqO e Reunião da IADR em Foz do Iguaçu,
além de 6 artigos científicos publicados em periódicos B1 e B4. Cinco docentes permanentes (36%) orientaram monografias no
triênio.

2.5 Houve captação de recurso em editais como CT-Infra/ProInfra e Pró-Equipamentos da Finep. Um docente permanente possui
bolsa de produtividade de pesquisa do CNPq nível 2.

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 Bom20.00

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

Bom50.00
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IES com curso de graduação na área) na produção científica do programa,
aferida por publicações e outros indicadores pertinentes à área.

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

Bom10.00

Comissão: Bom

3.1 Em 2010 havia 29 mestrandos matriculados. No triênio 2010/2012, ingressaram 54 alunos de Mestrado, foram titulados 50
Mestres e 1 aluno foi desligado. Ao final do ano de 2012, havia 31 alunos matriculados no Mestrado. O número de dissertações
defendidas em relação ao total de docentes permanentes foi de 3,6. O número de mestres titulados em relação ao total de alunos
matriculados foi de 0,5. A proporção de mestres titulados em relação ao total de mestrandos novos é de 0,93. Estes indicadores
apontam um desempenho muito bom do Programa neste item.

3.2 As defesas estão distribuídas em 13 docentes permanentes (93%), os quais titularam 50 alunos de Mestrado no triênio
2010/2012.

3.3 O número de participações de discentes/egressos em artigos científicos completos é de 43, sendo 2 A1, 3 A2, 1 B1, 3 B2, 13
B3, 20 B4 e 1 B5, no triênio 2010/2012, com 51% dos artigos em periódicos B3 ou superior. A razão de discentes e egressos com
publicações em relação ao número de titulados é de 0,9. A relação artigos publicados com co-autoria de alunos e egressos (43)
pelo número total de artigos (95) é de 0,45. O número médio de resumos no triênio pelo total de orientandos é de 1,4. As bancas
examinadoras tiveram a participação de docentes externos, incluindo em algumas destas docentes externos à IES.  Estes
indicadores apontam um bom desempenho do Programa neste item.

3.4 O tempo mediano de titulação foi de 25 meses para o Mestrado. Das 50 defesas de Mestrado, 12 dissertações foram
realizadas por alunos bolsistas, com bolsas Capes, UFJF, Reuni e FAPEMIG. Um aluno de Mestrado foi desligado.

Apreciação

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Regular50.00

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

Regular40.00

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

Comissão: Regular

4.1 O programa produziu no triênio 95 artigos completos publicados em periódicos, sendo 7 A1, 7 A2, 7 B1, 6 B2, 29 B3, 35 B4
e 4 B5, totalizando 3820 pontos com média de 83 pontos por docente/ano e média de 3 artigos B3 ou superior por docente
permanente no triênio, sendo pelo menos 1 B2. Estes indicadores apontam um desempenho regular do Programa neste item.

4.2 Todos os docentes permanentes publicaram no triênio 2010/2012. Em relação à distribuição da produção científica, 80% dos
docentes permanentes produziram pelo menos 35 pontos/ano em artigos completos e publicaram pelo menos 3 artigos B4 ou
superior. Estes indicadores apontam um desempenho regular do Programa neste item.

4.3 Cinco docentes permanentes (36%) atuaram como revisores de periódicos nacionais e internacionais. Cinco docentes (36%)
são membros do corpo editorial de periódico nacional. Nenhum docente permanente atuou como parecerista de órgãos de
fomento. Foram publicados 4 capítulos de livros, incluindo a participação de egressos do Programa. Também estão apresentados
14 manuais de educação e saúde para a população em geral.

Apreciação

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso
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5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Bom30.00

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.

Bom55.00

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

Comissão: Bom

5.1 O programa atua em extensão, envolvendo os discentes do Programa em atividades do Pré-Natal Odontológico, projeto
Saúde materno infantil, treinamento profissional em Radiologia Odontológica e projeto SABIÁ, que resultou na produção de
cartilhas. Há relatos de palestras em congressos, cursos para profissionais e material didático e instrucional direcionado a alunos
de PG e graduação e profissionais. Os docentes permanentes publicaram 4 capítulos de livros, incluindo a participação de
egressos do Programa. Também estão apresentados 14 manuais de educação e saúde para a população em geral.

5.2 O Programa mantém colaboração com outras instituições nacionais, como EMBRAPA, ESALQ, UNICAMP e UNESP. O
Programa também mantém parceria com docente do exterior, o que resultou em produção intelectual.

5.3 A página do programa está adequada e possui fácil acessibilidade. As normas e regulamentos, linhas de pesquisa e docentes,
entre outras informações, estão disponíveis na página do programa. As dissertações estão disponibilizadas na internet na página
da Biblioteca da IES.

Apreciação
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Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

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

Bom

Recomenda-se atenção ao preenchimento dos dados das bancas examinadoras.
Comentário

Comissão:
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Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Bom

2 - CORPO DOCENTE 20.00 Regular

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 30.00 Bom

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 40.00 Regular

5 - INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Bom

Conceito Comissão:
3

Regular

Nota Comissão:

Apreciação
A nota foi atribuída conforme os critérios estabelecidos e descritos no Relatório de Avaliação Trienal 2013 da Área de Odontologia.

Data Chancela: 21/11/2013
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Complementos

O programa deve continuar com seu planejamento estratégico de credenciamento e recredenciamento de docentes permanentes, além de
incrementar de forma significativa a produção científica quantitativa e qualitativamente. Ressalta-se a importância de ampliar a distribuição de
forma mais equilibrada entre os docentes permanentes do programa. A participação dos discentes na produção científica do Programa também
deve ser incrementada.

A bibliografia deve ser atualizada para algumas disciplinas.

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

309/12/2013Data Chancela:
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Reconsideração
Nota CA

3Nota:

Apreciação
QUESITO 1 – PROPOSTA DO PROGRAMA
ITEM 1.1 – Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO: O Programa de pós-graduação da UFJF, em seu pedido de reconsideração referente à avaliação do item 1.1, relata que as
sugestões feitas na Avaliação Trienal anterior foram atendidas para o triênio 2010-2012, sem, contudo, apresentar questionamento da análise realizada para esse item.
Afirma que foram feitas adequações nas linhas de pesquisa, número de créditos e estrutura das disciplinas. Relata ainda que há convênios e parcerias com outras
instituições e que houve aumento no número de projetos em andamento e consolidação das linhas de pesquisa.
ANÁLISE DA COMISSÃO: A análise inicialmente realizada da proposta do programa aponta para todos os aspectos que foram colocados no pedido de
reconsideração deste item.  Não há uma apresentação por parte da IES de uma contra argumentação de equívoco de analise pela Comissão. Deste modo, essa
Comissão reconhece e reafirma as informações inicialmente apresentadas e mantém o conceito BOM para esse item. Ressalta-se ainda que na argumentação da IES,
apesar de estar restrita ao item 1.1, o texto trata de vários aspectos abordados no quesito Proposta do programa e que todos esses foram mencionados na primeira
avaliação. Não há o que argumentar ou modificar quanto aos conceitos previamente atribuídos.

QUESITO 2: CORPO DOCENTE

ITEM 2.2 – Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação do programa.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO: O Programa de pós-graduação da UFJF, em seu pedido de reconsideração referente à avaliação do item 2.2, questiona o
conceito obtido, pautando-se apenas no aspecto da estabilidade do corpo docente que foi de 71%.
ANÁLISE DA COMISSÃO: Esse parâmetro considera a adequação e participação de docentes nas atividades de pesquisa e de formação no programa. Conforme
explicitado no relatório de avaliação, os indicadores para avaliação deste item, não se referem apenas a estabilidade do corpo docente. Um aspecto relevante é a
analise se a produção intelectual está consistente e coerente com a dedicação do corpo docente em relação às atividades de pesquisa. Conforme destacado na ficha de
avaliação e confirmado pela reavaliação deste aspecto, o envolvimento com as atividades de pesquisa pelo corpo docente permanente ainda não refletiu na produção
do conhecimento científico que se encontra discreta e necessita ser incrementada e melhor distribuída entre os docentes. Desse modo, a Comissão mantém o conceito
REGULAR para o item 2.2.

ITEM 2.3 – Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO: O Programa de pós-graduação da UFJF, em seu pedido de reconsideração referente à avaliação do item 2.3, requer conceito
BOM, quanto à distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa, afirmando que 79% dos docentes permanentes participaram de
bancas de defesa de dissertação e 93% orientaram e ministraram conteúdo na pós-graduação.
ANÁLISE DA COMISSÃO: Quando foi avaliado se a produção intelectual do programa está consistente e coerente com a dedicação dos docentes às atividades de
pesquisa, percebeu-se que esse envolvimento do corpo docente com as atividades de pesquisa ainda não reflete na produção cientifica do programa. Desse modo, a
Comissão mantém o conceito REGULAR para esse item.

QUESITO 4: PRODUÇÃO INTELECTUAL
ITEM 4.1 – Publicações qualificadas do Programa por docente permanente.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO: O Programa de pós-graduação da UFJF, em seu pedido de reconsideração referente à avaliação do item 4.1, discorda da
quantificação dos artigos publicados pelos docentes em cada estrato do Qualis, afirmando haver descompasso entre a planilha de indicadores da área
(http://www.avaliacaotrienal2013.capes.gov.br/resultados/planilhas-comparativas) e o constante na ficha de avaliação.
ANÁLISE DA COMISSÃO: Para o cálculo da produção intelectual, consideram-se apenas os artigos produzidos por docentes permanentes. Assim, artigos que
tenham apenas autoria de docentes colaboradores naquele ano não são considerados. A planilha oficial, conforme colocado na solicitação de reconsideração, contém
os dados dos artigos inseridos no relatório pelos Programas. No entanto, a Comissão de Avaliação Trienal realiza um trabalho de verificação destes dados de
produção científica, quanto ao ano de publicação, duplicidade de dados, co-autoria de professores colaboradores sem participação de docentes permanentes, dentre
outros. A reanálise desse parâmetro indica um total de 94 artigos completos com participação de docentes permanentes, sendo 7 A1, 8 A2, 7 B1, 6 B2, 25 B3, 37 B4
e 4 B5. Esses valores diferem um pouco da ficha de avaliação. Esse fato se justifica, uma vez que, quando da reanálise, foram identificados artigos com a presença de
apenas colaboradores, sendo estes desconsiderados. Contudo, essa alteração não afeta o conceito inicialmente atribuído. Assim, essa Comissão mantém o conceito
REGULAR para o item 4.1.
ITEM 4.2 – Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO: O Programa de pós-graduação da UFJF, em seu pedido de reconsideração referente à avaliação do item 4.2, discorda da média
de pontos por docente permanente/ano. Afirma que foram obtidos entre 64 e 103 pontos docente/ano e que a maioria dos docentes se situa nos conceitos MB e B.
Afirma ainda que 14 docentes possuem, no ano de 2012, 1 ou mais publicações B2 ou superior no triênio.
AVALIAÇÃO DA COMISSÃO: Para análise da distribuição da produção científica em relação ao corpo docente, os artigos foram classificados e foram listados os
docentes permanentes de cada ano do triênio. Somada a pontuação total de cada docente permanente obtida com as publicações (de acordo com a classificação
Qualis), o valor obtido foi dividido pelo número de anos como docente permanente no programa. A reanálise desse item, considerando apenas os produtos válidos
(conforme explicitado anteriormente), confirma os dados presentes na ficha de avaliação que mostram que 80% dos docentes permanentes obtiveram pontuação/ano
entre 33 e 63 pontos e publicaram pelo menos 3 artigos B4 ou superior. Assim, essa Comissão mantém o conceito REGULAR para o item 4.2.
NOTA FINAL:
A reavaliação do Programa aponta para os seguintes conceitos nos Quesitos: 1) Proposta do Programa – BOM; 2) Corpo Docente – REGULAR; 3) Corpo Discente –
BOM; 4) Produção Intelectual – REGULAR; 5) Inserção Social – BOM. Em assim sendo, a NOTA 3 é reiterada ao Programa de Pós-graduação.

Data Chancela: 14/03/2014

Nota CTC-ES

Página 9 de 104/16/14 5:04 PM



Teste de Aplicativo. Sem valor legal.

Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Reconsideração
3Nota:

Apreciação
Após análise do Pedido de Reconsideração, a Comissão de Avaliação, com base nos argumentos da IES Requerente, indicou, para os quesitos:

Proposta do Programa, Conceito BOM;
Corpo Docente, Conceito REGULAR;
Corpo Discente, Conceito BOM;
Produção Intelectual, Conceito REGULAR;
Inserção Social, Conceito BOM.

O CTC-ES em sua 152ª reunião acompanha a área na resposta ao pedido de reconsideração da avaliação trienal 2010/2012, bem como na atribuição da nota 3
conferida ao referido programa.

Data Chancela: 16/04/2014

Comissão Responsável pela Reconsideração: Sigla IES
CARLOS JOSE SOARES UFU Consultor(a)

ISABELA ALMEIDA PORDEUS UFMG Coordenador(a)

JOSE ROBERTO CORTELLI UNITAU Consultor(a)

KATIA REGINA HOSTILIO CERVANTES DIAS UFRJ Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

PAULO EDUARDO ALENCAR DE SOUZA PUC/MG Consultor(a)
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