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

Área de Avaliação: 41 - LETRAS / LINGUÍSTICA

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

LETRAS: ESTUDOS
LITERÁRIOS

Doutorado 2010 2011 2012

Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início

LETRAS: ESTUDOS
LITERÁRIOS

Doutorado 2007

Mestrado 2007

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016020P7 - LETRAS: ESTUDOS LITERÁRIOS

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.

Bom30.00

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

Comissão: Bom

1.1. O programa, com Mestrado e Doutorado, foi criado em 2007, após o desmembramento de um curso misto em Letras,
existente desde 1989. Ele possui uma área de concentração, em Teorias da Literatura e Representações Culturais, que
compreende duas linhas de pesquisa: 1) Literatura e Crítica Literária e 2) Literatura, Identidade e Outras Manifestações
Culturais.
Os projetos de pesquisa dos programa estão adequadamente vinculados às linhas, no entanto sua distribuição é bastante irregular
– há sete projetos (estando um concluído) em uma linha e 24 projetos na outra (com seis concluídos). Talvez fosse o momento de
se pensar na criação de novas linhas, especialmente a partir do desdobramento de “Literatura, identidade e outras manifestações
culturais”, para que se obtenha maior foco e equilíbrio.
Ao final do triênio, havia 24 projetos em andamento, quase todos muito recentes, o que mostra um bom fluxo nas pesquisas.
Com exceção de quatro projetos que contam com a participação de dois professores do programa, os demais têm apenas um
professor da casa, dado que sugere pouca integração entre os docentes do programa. Dezesseis projetos integram também alunos
de graduação, junto aos de pós-graduação, o que é bastante positivo para a formação dos estudantes.
Não há informações sobre os grupos de pesquisa em atuação no programa.
A estrutura curricular é composta de duas disciplinas obrigatórias para o Mestrado e três disciplinas obrigatórias para o
Doutorado - um número relativamente alto. O mínimo de créditos exigidos para integralização dos cursos é de 21 para Mestrado
e 35 para Doutorado (há previsão de aproveitamento de créditos cursados anteriormente). As disciplinas, que vem sendo
oferecidas regularmente, são adequadas às linhas de pesquisa do programa e suas bibliografias estão atualizadas.
Os objetivos do programa são claros, os critérios para seleção de pós-graduandos são adequados e o processo para
credenciamento e recredenciamento dos orientadores busca garantir a qualidade do quadro docente.

1.2. O programa assinala um “plano de intenções” para o próximo triênio, que envolve desde incentivos à
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participação em editais de agências de fomento para captação de recursos até um empenho mais decisivo no sentido de sua
internacionalização, passando ainda pelo financiamento de docentes e discentes para que estes participem de eventos e pela busca
constante de recursos para aquisição de material bibliográfico e de informática.
Foi elaborado um plano para a liberação de professores para especialização. Praticamente 70% dos docentes do programa
cumpriram estágio pós-doutoral, no Brasil ou no exterior. No triênio, quatro docentes realizaram seu estágio pós-doutoral. Além
disso, dois professores são bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq.
O programa vem buscando estabelecer diálogo com instituições internacionais, a partir de convênios com universidades do
exterior e projetos de pesquisa e de ensino em conjunto – há três acordos em andamento, no entanto, a internacionalização ainda
é incipiente. O diálogo com outras instituições do país poderia crescer, para além da participação em publicações, bancas e
convites para palestras. O caminho, já indicado no relatório pelo próprio programa, poderia ser o da ampliação dos intercâmbios
entre diferentes grupos de pesquisa do país.
A situação dos egressos é acompanhada de perto pelo programa. Um levantamento feito pela coordenação mostra que 90% dos
egressos do Mestrado e do Doutorado encontram-se no mercado de trabalho, exercendo atividades de docência, ou dando
continuidade à pós-graduação. Há também egressos que foram absorvidos por empresas ligadas à prestação de serviços,
sobretudo na área de tradução. Apenas 10% dos mestres e dos doutores teriam destino desconhecido.

1.3. O programa possui uma boa infraestrutura para ensino, pesquisa e extensão. Há disponibilidade de salas para reuniões e
auditórios para realização de eventos, além de uma sala multimídia e de laboratórios de informática disponíveis aos estudantes. O
programa conta com um conjunto de bibliotecas, com acervo considerável, além de acesso virtual a bases de dados e periódicos
eletrônicos. O espaço físico do programa vem sendo ampliado.

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 Bom20.00

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

Muito Bom40.00

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 Bom20.00

Comissão: Muito Bom

2.1. Atualmente, o programa conta com 19 docentes, sendo que 18 são do quadro permanente e apenas um é colaborador - num
total, portanto, de 95% de docentes permanentes. No entanto, o número de professores teve uma pequena queda ao longo do
triênio. O programa não apresenta endogenia, os professores tiveram sua formação - adequada e compatível com a proposta do
programa -
em universidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Há, no quadro, alguns recém doutores e também professores com
mais experiência, mas a maior parte dos docentes concluiu seu doutorado há cerca de 10 anos.

2.2. A participação dos professores nas atividades de pesquisa e de formação do programa é significativa. Todos os professores,
permanentes e colaboradores, ofereceram algum curso na pós-graduação no triênio.

2.3. Todos os docentes, permanentes e colaboradores, estiveram envolvidos em algum projeto de pesquisa ao longo do triênio, e
todos, igualmente tiveram orientandos no período. O número de orientandos por docente não está excedendo o sugerido pela
Área.
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2.4. Os docentes do programa oferecem cursos também na graduação, com exceção de um único professor. Os docentes
estiveram envolvidos com a orientação de 89 trabalhos de iniciação científica durante o triênio (o número registrado de
monografias orientadas é insignificante: apenas cinco). As orientações entre os docentes do programa é equilibrada, sendo que
apenas um professor não teve qualquer orientação de graduação indicada no triênio.

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.

Bom20.00

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

Regular20.00

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 Bom40.00

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: Bom

3.1. Foram defendidas no triênio 32 dissertações de mestrado e 14 teses de doutorado, num total, portanto, de 46 titulados
(lembrando que foi apenas em 2011 que se formou a primeira turma de doutorado). Tendo em vista que o programa contou com
uma média de 18,7 docentes permanentes no triênio, a média de titulados por docente permanente foi de 2,4, índice considerado
bom. Sobre a dimensão do corpo discente, relacionando-se o número de matrículas de novos alunos ao número de titulados por
ano base, observa-se que o programa vem mantendo um bom fluxo de formação de seus pós-graduandos.

3.2. Há certo desequilíbrio na distribuição das 46 teses e dissertações concluídas no triênio entre os docentes do programa. A
média geral de titulados por docente (permanente e colaborador) foi de 2,2. Nenhum docente permanente deixou de concluir
algum trabalho de orientação durante o período e não houve discrepância entre os números de orientações. No entanto, um pouco
menos de 40% dos docentes estão na faixa de 3 a 8 orientações concluídas no triênio, índice considerado regular. O número de
orientações em andamento, por docente, não excede o sugerido pela Área.

3.3. Levando-se em consideração os resumos de teses e dissertações disponíveis, os trabalhos concluídos no triênio são
pertinentes e adequados à área de concentração e às linhas de pesquisa do programa. Quanto à produção intelectual de discentes e
egressos, temos 150 produtos registrados no total, entre artigos em periódicos, textos completos publicados em anais, livros,
capítulos de livros e verbetes. Há, portanto, uma média de 3,1 produtos por titulado no triênio –  um número expressivo.

3.4. Durante o triênio o programa formou 32 mestres e 14 doutores. O tempo médio de formação dos mestres foi de 30,9 meses e
o dos doutores foi de 52,1 meses. Quanto aos bolsistas, a porcentagem total de titulados em até 30 meses (para o mestrado) e em
até 48 meses (para o doutorado) foi de apenas 36,8%. Cabe observar, no entanto, que houve uma progressão ao longo dos três
anos e que em 2012 esse número chegou a 55%.
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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 docente
permanente do Programa.

Bom30.00
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4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Regular20.00

Comissão: Bom

4.1. A partir da avaliação do conjunto da produção qualificada da Área, obteve-se como parâmetro mínimo para o conceito de
Muito Bom o número de 380 pontos. Os demais conceitos foram assim ranqueados: para Bom, 255 a 379 pontos; para Regular,
140 a 254 pontos; para Fraco, 80 a 139 pontos; para Deficiente, menos de 80 pontos.
No triênio, o programa contou com 80 produções qualificadas, sendo 44 artigos, cinco livros completos e coletâneas e
31capítulos de livros. A produção vinculada a periódicos e livros melhor classificados é significativa, foram 24 artigos em
revistas A1, A2 e B1, quatro livros entre L4 e L3, e 28 capítulos em C4 e C3. Em relação ao parâmetro mínimo decidido pela
Área, o programa obteve 320 pontos.

4.2.A distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do programa não é equilibrada. Destaca-
se que um professor permanente não teve nenhuma produção qualificada registrada no triênio e que sete professores permanentes
não tiveram nenhuma produção em periódicos A1, A2 e B1. De qualquer maneira, 32% dos professores permanentes (6 entre
uma média trienal de 18,7 docentes permanentes) atingiram, no triênio, a pontuação exigida pela Área, ou seja, 263 pontos (que
equivalem ao resultado obtido pela divisão do número total de pontos de produtos qualificados da Área no triênio pela média do
número de docentes permanentes da Área no mesmo período - índice considerado bom.

4.3. O corpo docente do programa (entre permanentes e colaboradores) contou, ainda, com 294 produtos registrados entre outras
produções no triênio. Levando-se em conta a média de 20,7 professores presentes ao longo dos três anos, a média de produção
foi de 14,2 produtos por docente, número pouco significativo dentro do conjunto de produção da Área. Destacam-se a
apresentação de 85 trabalhos em seminários e similares e os 15 trabalhos de editoria de revistas ou dossiês.
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5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Bom50.00

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.

Bom35.00

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

Comissão: Bom

5.1. Pelos registros apresentados, o programa possui boa inserção regional, a começar pelo fato de que mais de 50% dos
estudantes matriculados vêm de outras cidades nas cercanias, seja do próprio Estado, do Rio de Janeiro ou mesmo da Bahia.
Estudantes que, uma vez formados, voltam para lecionar em suas cidades de origem ou se espalham pelo interior de Minas
Gerais. Os docentes participam das atividades de sociedades científicas da área, como a Abralic e a Anpoll, e alguns deles têm
atuação junto a outros grupos de pesquisa do país, o que marcaria sua inserção nacional. Já os eventos organizados pelo
programa possuem um caráter mais regional, ou mesmo local.

5.2. O programa tem mantido laços com outros programas de pós-graduação do Estado, como o Centro de Ensino Superior de
Juiz de Fora, o programa de pós-graduação em Teoria Literária e Crítica da Cultura, da Universidade Federal de São João Del
Rei, o programa de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de Montes Claros e o programa de pós-graduação em
Letras da Universidade Federal de Viçosa. Não há indicação de acordos mais formais.

5.3. O principal veículo de informação e visibilidade do programa é o seu site, que traz informações sobre o corpo docente, os
projetos de pesquisa em andamento, o regimento interno, o processo seletivo (edital e resultados), os regulamentos das bolsas e
os convênios do programa. Também estão armazenadas ali as teses e dissertações defendidas no programa e listas com os nomes
dos egressos. Há um link para a revista Ipotesi, publicação do programa avaliada com A1 no Qualis Capes, e para a revista
eletrônica dos
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discentes, Darandina. Não estão disponíveis informações sobre as atividades dos grupos de pesquisa vinculados ao programa.

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 Bom
5 - INSERÇÃO SOCIAL Bom

Muito Bom

Comentário
Comissão:

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Bom

2 - CORPO DOCENTE 20.00 Muito Bom

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 35.00 Bom

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 35.00 Bom

5 - INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Bom

Conceito Comissão:
4

Bom

Nota Comissão:

Apreciação
O programa ainda precisa melhorar a produção intelectual docente e discente, além de sua inserção social. Também precisa estabelecer metas para sua
internacionalização.

Data Chancela: 28/11/2013

Complementos

Em relação às perspectivas para o próximo triênio, indica-se que o programa:

a) reestruture e amplie o número de linhas de pesquisa, especialmente a partir do desdobramento da linha “Literatura, identidade e outras
manifestações culturais”, para que se obtenha maior foco e mais equilíbrio na distribuição dos projetos de pesquisa;
b) continue investindo na redução do tempo médio de titulação de seus discentes, especialmente os bolsistas;
c) melhore a distribuição das orientações;
d) dê maior visibilidade a seus grupos de pesquisa.

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
ADAIR VIEIRA GONCALVES UFGD Consultor(a)
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Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
ALBERTO PUCHEU NETO UFRJ Consultor(a)

ALEXANDRE GRACA FARIA UFJF Consultor(a)

ALFREDO ADOLFO CORDIVIOLA UFPE Consultor(a)

ALLISON MARCOS LEAO DA SILVA UEA Consultor(a)

ALVARO LUIZ HATTNHER UNESP/SJRP Consultor(a)

ANA MARIA DE MATTOS GUIMARAES UNISINOS Consultor(a)

CARMEN LUCIA BARRETO MATZENAUER UCPEL Consultor(a)

CHRISTINA ABREU GOMES UFRJ Consultor(a)

CLÁUDIA REGINA BRESCANCINI PUC/RS Consultor(a)

DERMEVAL DA HORA OLIVEIRA UFPB/J.P. Coordenador(a)

DIANA LUZ PESSOA DE BARROS UPM Consultor(a)

ELISABETH BRAIT PUC/SP Consultor(a)

ESMERALDA VAILATI NEGRAO USP Consultor(a)

FABIO ALVES DA SILVA JUNIOR UFMG Consultor(a)

FREDERICO AUGUSTO GARCIA FERNANDES UEL Consultor(a)

HUMBERTO HERMENEGILDO DE ARAUJO UFRN Consultor(a)

IDA MARIA SANTOS FERREIRA ALVES UFF Consultor(a)

IVETE LARA CAMARGOS WALTY PUC/MG Consultor(a)

IZABEL DE FATIMA DE OLIVEIRA BRANDAO UFAL Consultor(a)

IZABEL MARGATO PUC-RIO Consultor(a)

JAIME GINZBURG USP Consultor(a)

JOSE LUIZ JOBIM DE SALLES FONSECA UERJ Consultor(a)

JOSE SUELI DE MAGALHAES UFU Consultor(a)

JULIANA ALVES ASSIS PUC/MG Consultor(a)

KARIN VOLOBUEF UNESP/ARAR Consultor(a)

LUCIA SA REBELLO UFRGS Consultor(a)

MAILCE BORGES MOTA UFSC Consultor(a)

MARCO ANTONIO MARTINS UFRN Consultor(a)

MARIA CRISTINA LOBO NAME UFJF Consultor(a)

MARIA HELENA DE MOURA NEVES UNESP/ARAR Consultor(a)

MARIA JOSE RODRIGUES FARIA CORACINI UNICAMP Consultor(a)

MARILENE WEINHARDT UFPR Consultor(a)

MONICA MAGALHAES CAVALCANTE UFC Consultor(a)

OTO ARAUJO VALE UFSCAR Consultor(a)

PEDRO BRUM SANTOS UFSM Consultor(a)

REGINA CELI MENDES PEREIRA DA SILVA UFPB/J.P. Consultor(a)

REGINA DALCASTAGNE UNB Consultor(a)
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Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA UFMG Coordenador(a) Adjunto(a)

SILVIA FIGUEIREDO BRANDAO UFRJ Consultor(a)

SOCORRO DE FÁTIMA PACIFICO BARBOSA UFPB/J.P. Consultor(a)

SONIA MARIA LAZZARINI CYRINO UNICAMP Consultor(a)

STELLA MARIS BORTONI DE FIGUEIREDO RICARDO UNB Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

TANIA REGINA OLIVEIRA RAMOS UFSC Consultor(a)

VALDIR DO NASCIMENTO FLORES UFRGS Consultor(a)

WALTER CARLOS COSTA UFSC Consultor(a)

WANDER MELO MIRANDA UFMG Consultor(a)
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