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

Área de Avaliação: 31 - CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS I

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

COMUNICAÇÃO Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início

COMUNICAÇÃO Mestrado 2007

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016019P9 - COMUNICAÇÃO

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.

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 Bom30.00

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. Muito Bom15.00

1.4. Autoavaliação do Programa. Muito Bom15.00

Comissão: Bom

1.1 COERÊNCIA E CONSISTÊNCIA
O Programa se estrutura em torno de duas linhas de pesquisa, “Comunicação e identidades” e “Estéticas, redes e tecnocultura”.
Embora a área de concentração contemple atravessamentos e interfaces entre as linhas, as pesquisas docentes devem estar
claramente vinculadas às linhas. O relatório deve evidenciar melhor essa vinculação. As dissertações defendidas estão bem
aderidas às linhas de pesquisa.

A ementa de “Estéticas, redes e tecnocultura” sugere um recorte de estudos bem demarcado e uma caracterização forte. No
entanto, a análise de algumas pesquisas desenvolvidas pelos docentes nesta linha revela baixa aderência à própria área de
concentração. Destacam-se os casos de “Estudos culturais contemporâneos do software: arte e comunicação digital” e
“Iconografia científica: design, tecnologias cognitivas e educação”, cujas descrições devem deixar mais clara a inserção
prioritária na área da Comunicação, a partir da qual se desenvolve a interdisciplinaridade.

O programa fechou o triênio com 16 professores permanentes e 8 grupos de pesquisa, indicando boa estruturação de pesquisa. O
relatório não informa a composição da grade curricular, o que impede a compreensão sobre a relação das disciplinas com as
linhas.

1.2 PLANEJAMENTO
O Programa demonstra planejamento, estabelecendo metas que são atualizadas anualmente. São indicadores de planejamento a
reestruturação de linhas de pesquisa para o próximo triênio e a elaboração do projeto de Doutorado. As relações pontuais com
pesquisadores estrangeiros ainda não se refletem em um planejamento institucional de acordos formais.

1.3 INFRAESTRUTURA
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O espaço físico é adequado. Há sala de aula exclusiva, sala de estudo para discentes, sala da coordenação e da secretaria. Prédio
que está em construção deve garantir a ampliação do espaço, com gabinetes para os professores e salas para grupos de pesquisa.
O programa tem um acervo de livros e periódicos exclusivo, além de acesso às bibliotecas da universidade.

1.4 AUTOAVALIAÇÃO
O PPG tem mecanismos de autoavaliação continuada, utilizados para o debate sobre os pontos fortes e as fragilidades. O
processo de recredenciamento dos professores, em 2012, contou com três avaliadores externos. O programa revisou normas e
procedimentos a partir dos debates dos seminários de acompanhamento, incluindo alterações no processo de seleção dos
ingressantes.

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.

Bom20.00

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

Bom35.00

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

Regular30.00

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

Comissão: Bom

2.1 PERFIL
O corpo docente, ao longo do triênio, foi formado por equipe com vínculo contratual e regime de dedicação compatíveis com as
demandas da proposta do programa. Ao final do triênio, para um total de 14 professores, 6 haviam desenvolvido estágios de pós-
doutorado. Trata-se de equipe com experiência e formação diversificada. Há um bom conjunto de relações acadêmicas que o
PPG mantém com entidades e instituições do Brasil e do exterior. Todavia, essas iniciativas ainda não se traduzem na presença
de pesquisadores ou docentes visitantes que possam implementar práticas de formação e de pesquisa de maneira partilhada, com
exceção de um visitante que esteve no programa em 2010 em projeto conjunto com outros PPGs. Não há informações de
docentes que tenham sido contemplados com bolsas produtividade ou com auxílio de agências de fomento para projetos
individuais de pesquisa.

2.2 ADEQUAÇÃO E DEDICAÇÃO
A dedicação dos docentes permanentes é plena e adequada às atividades de pesquisa e de formação do corpo discente.

2.3 PESQUISA E FORMAÇÃO
Embora o relatório aponte docentes sem coordenação de projeto de pesquisa nos dois primeiros anos do triênio, a atividade se
regularizou em 2012. Nas atividades de formação, em 2010, 2 professores permanentes não ministraram disciplinas no programa;
em 2011, não constam docentes ofertando disciplinas; em 2012, 3 professores não ministraram disciplinas nesse nível. Em  2010,
4 docentes permanentes praticaram menor número de orientações que o recomendado no quesito; em 2011 e 2012, 2 e 3 docentes
permanentes, respectivamente, estiveram nessa situação.

2.4 ENVOLVIMENTO COM A GRADUAÇÃO
Os docentes permanentes desenvolveram atuação adequada nos cursos de graduação, não se verificando situações de
comprometimento que prejudicassem sua atividade no PPG.

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

Muito Bom20.00
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do corpo discente.

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.

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.

Muito Bom30.00

Comissão: Muito Bom

3.1 Proporção de titulados
Em 2010, para um total de 20  ingressos corresponderam 12 defesas, gerando um fluxo de 60%. Em 2011, para um total de 18
ingressos corresponderam 15 defesas, com fluxo de 83%. Em 2012, para um total de 23 ingressos corresponderam 19 defesas,
gerando uma proporção de 83%.  A proporção entre número de titulados e o número de ingressantes no triênio foi 75% e se
encontra de acordo com o melhor indicador para o fluxo de estudantes.

3.2 Orientações
Em 2010, a distribuição entre o total de discentes (36) e o total de docentes permanentes (15) indica uma média de 2,4
orientandos por orientador. Em 2011, a distribuição entre o total de discentes (37) e o total de docentes permanentes (17) aponta
para uma média de 2,2 orientandos por orientador. Em 2012, a distribuição entre o total de discentes (40) e o total de
permanentes (14) aponta para uma média de 2,86 orientandos por orientador.
Em relação à distribuição entre número de titulações e orientadores, o programa apresentou equilíbrio no triênio.

3.3 Produção discente
Em 2010, foram registrados os seguintes itens relativos à produção bibliográfica do programa: artigos em periódico A2 (2); B1
(12); B2 (8); B3 (6); B4 (4); B5 (5). No item livros: capítulos de livros (12). Itens em anais (144). Em 2011, foram registrados os
seguintes itens relativos à produção bibliográfica do programa: artigos em periódico A2 (2); B1 (13); B2 (2); B3 (7); B5 (9). No
item livros: capítulos de livros (16). Itens em anais (147). Em 2012, foram registrados os seguintes itens relativos à produção
bibliográfica do programa: artigos em periódico B1 (5); B3 (3); B4 (3); B5 (3). No item livros: capítulos de livros (47). Itens em
anais (160).

Foi apurado um índice de produções bibliográficas por aluno a partir do cômputo no triênio da produção de artigos completos
publicados em periódicos técnico-científicos, os trabalhos completos publicados em anais de eventos técnico-científicos, Livro:
Texto integral, Capítulos de livros publicados, Livro: Coletâneas e Livro: Verbetes/Outros considerando o número de discentes
do programa.  Foram estabelecidas quatro faixas considerando a distribuição obtida no conjunto de programa:
Acima de 1,5 itens: Muito Bom
De 1 até 1,49 itens: Bom
De 0,5 até 0,99: Regular
Até 0,49: Fraco
O índice de produções por discente no triênio foi de 3,93.

A proporção de discentes que publicaram foi apurada levando-se em conta o número de discentes autores de produção
intelectual, sem repetição, no ano, e o total de discentes no ano. Foram estabelecidas quatro faixas considerando a distribuição
obtida no conjunto de programas:
Acima de 50%: Muito Bom
De 30 a 49.9%: Bom
De 10 a 29,9%: Regular
Abaixo de 10%: Fraco
A proporção de discentes que publicaram  foi de 78,3%.

Apreciação
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Foram também avaliados os temas das teses e dissertações verificando  sua vinculação e coerência com o projeto e linha de
pesquisa do orientador e com a área de concentração do programa; a composição das bancas examinadoras; a participação de
doutorandos e mestrandos em grupos de pesquisa, eventos científicos, intercâmbios e outras atividades científicas; a realização
de estágios docentes e de doutorado sanduíche.
O relatório informa uma banca sem examinador externo e uma banca com dados incompletos em 2010.

3.4. Tempo de formação
O tempo médio de titulação do Mestrado foi de 26,25 meses em 2010, 25,4 meses em 2011 e 25,05 meses em 2012.
O tempo está adequado ao critério de qualidade da área (máximo de 30 meses para Mestrado e 50 meses para Doutorado)

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.

Bom30.00

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Regular15.00

4.4. Produção artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente. Regular15.00

Comissão: Bom

4.1 – PUBLICAÇÕES QUALIFICADAS
A pontuação de cada artigo é dada pelo Qualis Periódicos, correspondendo a: A1 (100 pontos); A2 (85 pontos); B1 (70 pontos);
B2 (50 pontos); B3 (40 pontos); B4 (30 pontos); B5 (15 pontos).
Para a pontuação dos livros e capítulos só são considerados os livros enviados pelos PPGs à Comissão de Avaliação de Livros. A
pontuação atribuída pela Comissão de Livros tem a seguinte valoração básica das obras: L4 (100 pontos); L3 (75 pontos); L2 (50
pontos); L1 (25 pontos).
Sobre esse valor de base são atribuídos pesos variados, conforme a autoria se refira a obra completa, organização de coletânea ou
dicionário, capítulos, apresentação, prefácio, posfácio ou verbete. Com base nessa ponderação, os pontos atribuídos
correspondem ao seguinte quadro:
Livro Integral: L4 = 200; L3 = 112,5; L2 = 60; L1 = 25.
Org. Coletânea e Dicionário: L4 = 200; L3 = 112,5; L2 = 60; L1 = 25.
Capítulo: L4 = 100; L3 = 56,25; L2 = 30; L1 = 12,5.
Prefácio, Posfácio, Apresentação: L4 = 50; L3 = 30; L2 = 15; L1 = 6,25
Verbete: L4 = 50; L3 = 30; L2 = 15; L1 = 6,25
Para todos os tipos de produção - artigos, capítulos, livros e organização de coletâneas - os pontos correspondentes são atribuídos
a cada um dos coautores.
O total dos pontos do triênio é dividido por três, para obtenção da média anual.
O número total de itens produzidos é igualmente dividido por três, para obtenção da média anual de itens produzidos.
Toma-se como referência, para os cálculos por docente, a média anual de docentes permanentes (somatória do número de
docentes a cada ano, dividida por três).
São produzidos dois índices: (1) a partir da média de pontos por docente; e (2) a partir da média de pontos por item de produção.
O cálculo dos dois índices é feito do seguinte modo:
Índice 1 – média de pontos por docente do PPG, dividida pela mediana dos valores de todos os PPGs em média de pontos por
docente (Mediana dos pontos por docente nos PPGs: 174,41.
Índice 2 – média de pontos por produto do PPG, dividida pela mediana dos valores de todos os PPGs em média de pontos por
produto (Mediana dos pontos por item nos PPGs: 54,32).
A média final, que agrega os dois índices, é obtida pelo seguinte cálculo, em que o Índice 1 tem peso 2 e o Índice 2 tem peso 3:
{[2 x média anual de docentes x Índice 1] + [3 x média anual de itens x Índice 2] x 100}/{[2 x média anual de docentes] + [3 x
média anual de itens]}
Essa média final dos índices pondera, em conjunto, os dois índices; o índice 1 observa a quantidade
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média de produção por docente; o índice 2 ressalta o aspecto qualitativo da produção, uma vez que observa o valor médio do
item produzido..

O PPG obteve, nesse processo, a seguinte pontuação:
a) Pontos em artigos - 3.965
b) Pontos em livros, capítulos e complementares - 4.813,8
c) Total de pontos brutos (“a” + “b”) -8.778,8
d) Número total de itens produzidos - 185
e) Média anual de pontos (“c”/3) - 2.926,3
f) Média anual de docentes - 15,3
g) Média anual de itens produzidos (“d”/3) - 61,7
h) Média de pontos por docente (“e”/“f”) - 191,3
i) Média de pontos por produto (“e”/“g”) - 47,5
j) Índice 1 - 1,1
l) Índice 2 - 0,9
m) Média Final - 90,5

Uma vez calculadas as médias finais de todos os PPGs, os conceitos foram atribuídos conforme as seguintes faixas:
Conceito Muito Bom - a partir de 100
Conceito Bom - de 85 a 99,9
Conceito Regular - de 70 a 84,9
Conceito Fraco - de 50 a 69,9
Conceito Deficiente - até 49,9

Assim, o conceito do PPG no Item 4.1 é Bom.

4.2 – DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES QUALIFICADAS
Este item analisa a distribuição qualiquantitativa da produção dos docentes do PPG, com base no critério da área, de seis itens de
produção bibliográfica no triênio (média de 2 por ano). A pontuação é obtida pelo procedimento a seguir descrito.
Identificam-se, dentre todos os produtos incluídos no Item 4.1 no triênio, os seis produtos com maior pontuação de cada docente.
Se o docente participou do corpo permanente por dois anos, selecionam-se os quatro melhores produtos; se participou do corpo
permanente por um só ano, os dois melhores produtos.
É feita a somatória por docente. Divide-se o valor obtido pelo docente por 6, para obter a média de pontos por docente. Divide-se
por 4 ou por 2, quando se trata de docentes que permaneceram no Corpo Permanente por dois anos ou por um ano. Se o docente
de triênio completo tiver produzido menos de seis itens no triênio, ainda assim, divide-se por 6 (por 4, no caso de docentes por
dois anos; por 2, no caso de docentes por um ano). Somam-se todos os valores médios obtidos por docentes.
O valor total obtido pelo PPG é dividido pelo total de docentes que participaram do Corpo Docente Permanente (por um, dois ou
três anos). Não se trata da média anual de docentes do corpo permanente, mas sim de cada docente que participou do corpo
permanente em algum ano do triênio. Caso um docente permanente não tenha nenhuma produção bibliográfica no triênio, sua
produção entra como 0 (zero), mas o docente, ainda assim, é computado para a obtenção da média final do PPG.
O valor resultante da divisão corresponde à pontuação final do PPG no item 4.2.
Ao lado do atendimento básico de 6 itens de produção por docente no triênio, o item 4.2 mede dois aspectos: a distribuição desta
produção por todo o corpo docente permanente; e a qualidade média dos seis melhores itens produzidos.
Assim, uma produção abaixo da média de dois itens por ano por docente e uma pontuação em itens com valores menos elevados
levam a médias reduzidas.
O PPG obteve 938,7 pontos, o que resulta na seguinte média por docente: 55,2.
Os conceitos foram atribuídos conforme as seguintes faixas:
Conceito Muito bom – a partir de 69
Conceito Bom – de 50 a 68,9
Conceito Regular – de 40 a 49,9
Conceito Fraco – de 20 a 39,9
Conceito Deficiente – até 19,9

Página 5 de 812/2/13 4:50 PM



Teste de Aplicativo. Sem valor legal.

Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Assim, o conceito do PPG no Item 4.2 é Bom.

4.3 - PRODUÇÃO TÉCNICA
A avaliação da produção técnica dos docentes permanentes levou em consideração os itens previstos no documento de área,
ponderados por quatro categorias de relevância (A, B, C e D), respectivamente contando, por item, 4, 3, 2, 1 pontos. A média
anual depontos foi então dividida pelo número médio de docentes do triênio (ver número médio de docentes no item 4.1).

O PPG produziu a média de 4,9 pontos por docente/ano.

A gama geral de pontos obtidos pelos PPGs foi organizada em quatro faixas:
De 10 a 20 pontos = Muito Bom
De 9,9 a 7,0 pontos = Bom
De 3 a 6,9 pontos = Regular
Abaixo de 3 pontos = Fraco
O PPG obteve, portanto, o conceito Regular.

4.4 - PRODUÇÃO ARTÍSTICA
A produção artística foi considerada apenas para os programas em que o conceito final da produção artística foi igual ou maior
ao conceito da produção técnica. Nos outros casos, considerou-se que não se aplica (e, nesse caso, o peso deste item é distribuído
entre os outros três itens).
Não houve nenhum programa com produção artística considerada muito boa. As faixas finais de avaliação ficaram como segue:
De 3 a 5 pontos = Bom
De 1 a 3 pontos = Regular
Abaixo de 1 pontos = Fraco

Este Programa produziu uma média de 2,2 por ano, obtendo, portanto, o conceito Regular.

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. Bom20.00

Comissão: Muito Bom

5.1 INSERÇÃO
O Programa tem boa inserção. Os docentes participam de diretorias de associações científicas (Intercom, Associação Brasileira
de Pesquisadores em Jornalismo, Associação Brasileira de História da Mídia, Sociedade Brasileira dos Pesquisadores e
Profissionais de Comunicação e Marketing Político), coordenam GTs (Intercom, Compós, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa)
e participam de redes de pesquisa (Obitel, Grupo de Pesquisa Internacional Software Studies, Rede de Pesquisadores em
Telejornalismo da SBPJor). O PPG realizou eventos científicos (XXI Encontro Anual da Compós, XIV Conferência Brasileira de
Folkcomunicação, Seminário de Comunicação Empresarial, VIII, IX e X Encontro Regional de Comunicação).

Entre os projetos destinados à comunidade, destacam-se a coordenação do projeto de extensão “Comunicação, Memória e Ação
Cultural” junto a uma comunidade de Juiz de Fora e a coordenação de projeto de extensão de leitura crítica da mídia junto a
escolas do ensino fundamental e médio.

A nucleação ainda é pequena, o que é compatível com um programa que oferece apenas Mestrado.

5.2 COOPERAÇÃO
O Programa participou de um projeto Procad com Unisinos e UFG. No âmbito desse acordo de cooperação, houve missões de
pesquisa e de estudo. Dois docentes realizaram estágio de pós-doutoramento e cinco
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discentes cursaram mestrado-sanduíche na Unisinos. O PPG também faz parte de um convênio com os demais programas de
comunicação de Minas Gerais (UFMG e PUC-MG) que permitiu diversos tipos de interlocução e a realização de um evento com
docentes e discentes de todos os programas. Há ainda relações pontuais com grupos de pesquisa de outras instituições.

5.3 VISIBILIDADE
O site do programa contém informações importantes (linhas de pesquisa, corpo docente, projetos e grupos de pesquisa, acesso à
íntegra das dissertações defendidas). Não apresenta a grade curricular. Também não possibilita acesso direto à revista Lumina, e
o link da revista remete a uma página não encontrada.

Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

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

Regular

As informações fornecidas pelo Programa permitiram entendimento e análise adequada da maior parte dos quesitos e subitens correspondentes.

Em relação à PROPOSTA DO PROGRAMA, a maior parte das pesquisas está razoavelmente bem descrita, mas algumas não indicam bibliografia
mínima e não apresentam objeto empírico ou ambiente de análise. Há forte insuficiência no que diz respeito à apresentação dos resultados finais ou
parciais. O relatório das disciplinas ofertadas em 2011 foi preenchido incorretamente, sem assinalar quais foram efetivamente ministradas.

Na PRODUÇÃO INTELECTUAL, consideramos, para a Qualidade dos Dados, a frequência de entradas duplicadas, a correta caracterização dos
itens ingressados (v.g. ingressar "entrevista" como "artigo" indica uma qualidade menor dos dados), ingresso da "artigos" com número insuficiente
de páginas; ingresso padronizado dos nomes dos autores.

Comentário
Comissão:

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 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

Bom

Nota Comissão:

Apreciação
O PPGCom da Universidade Federal de Juiz de Fora faz uma boa descrição de sua Área de Concentração e de suas Linhas de Pesquisa, mas não trata com muita
precisão a interface entre os elementos desse conjunto, fato que se desdobra na direção das atividades docentes e discentes. O Programa se estrutura em torno de duas
linhas de pesquisa, “Comunicação e identidades” e “Estéticas, redes e tecnocultura”. Embora a área de concentração contemple atravessamentos e interfaces entre as
linhas, as pesquisas docentes devem estar claramente vinculadas às linhas. O relatório deve evidenciar melhor essa vinculação. As dissertações defendidas estão bem
aderidas às linhas de pesquisa. Por outro lado, nota-se descrição pouco precisa da estrutura curricular de formação do corpo discente. Não há restrições às condições
de infraestrutura de que o programa desfruta.

Em relação ao quesito relativo ao corpo docente o programa operacionaliza suas atividades com uma equipe docente qualificada e consequente com as demandas de
pesquisa e de formação do PPG, mas verificam-se situações de inconsistência entre objetos de pesquisa docente e discente que guardam distanciamento e dificuldade
de encaixe com as linhas de investigação definidas na proposta do programa.

Já no quesito corpo discente, o envolvimento do corpo discente com as linhas do PPG e a coerência que os trabalhos de conclusão têm com a estrutura do programa e
com a atividade docente demonstra aspectos positivos que indicam tendência de maturidade acadêmica.

A produção intelectual revela-se o elemento de maior dificuldade na avaliação do PPG em vista dos padrões estabelecidos para mensurar sua quantidade e a
qualidade, fato que se constitui em indicativo de necessidade de aprimoramento e maior envolvimento do corpo docente com os objetos e com a divulgação dos
resultados de suas pesquisas.

Data Chancela: 22/11/2013
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Teste de Aplicativo. Sem valor legal.

Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

A inserção social do programa demonstra disposição de atendimento das dimensões sociais de sua atividade e da necessidade de visibilidade de suas práticas
acadêmicas e interesses científicos. No entanto, para que o acompanhamento dos resultados desse compromisso seja medido em suas consequências, é preciso que
seus responsáveis criem mecanismos de monitoramento de suas práticas.

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

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
ALESSANDRA ALDE UERJ Consultor(a)

ANGELA FREIRE PRYSTHON UFPE Consultor(a)

CARLOS HENRIQUE MARCONDES DE ALMEIDA UFF Consultor(a)

CARLOS XAVIER DE AZEVEDO NETTO UFPB/J.P. Consultor(a)

ELTON ANTUNES UFMG Consultor(a)

GISLENE DA SILVA UFSC Consultor(a)

HENRIETTE FERREIRA GOMES UFBA Consultor(a)

JOSE LUIZ WARREN JARDIM GOMES BRAGA UNISINOS Consultor(a)

JOSE SALVADOR FARO UMESP Consultor(a)

MARCIA BENETTI MACHADO UFRGS Consultor(a)

MARIA DAS GRACAS PINTO COELHO SOUSA UFRN Consultor(a)

MARIA ELISABETE CATARINO UEL Consultor(a)

MARIA HELENA WEBER UFRGS Coordenador(a)

MARIA IMMACOLATA VASSALLO DE LOPES USP Consultor(a)

MAURICIO LISSOVSKY UFRJ Consultor(a)

MIRIAM PAULA MANINI UNB Consultor(a)

NAIR YUMIKO KOBASHI USP Coordenador(a) Adjunto(a)

ROGERIO MUGNAINI USP Consultor(a)

SILAS JOSE DE PAULA UFC Consultor(a)

SIMONE MARIA ANDRADE PEREIRA DE SÁ UFF Consultor(a)

VERA LUCIA DOYLE LOUZADA DE MATTOS DODEBEI UNIRIO Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

Página 8 de 812/2/13 4:50 PM


