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Ficha de Avaliação

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

Área de Avaliação: 22 - SAÚDE COLETIVA

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

SAÚDE COLETIVA Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início

SAÚDE COLETIVA Mestrado 2007

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016021P3 - SAÚDE COLETIVA

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

O programa de mestrado da UFJF de início relativamente recente (2007) apresenta como área de concentração (AC) a Saúde
Coletiva (SC), que se desdobra em duas importantes linhas de pesquisa, uma voltada para determinantes de estado de saúde, e, a
outra, para políticas, gestão e avaliação do SUS. Daí decorre o desenvolvimento de pesquisas articuladas ao campo da SC.
Mostra-se de modo consistente e coerente com o campo da Saúde Coletiva, traduzido até na denominação de sua AC. Busca,
fundamentalmente, aprimorar recursos humanos em atividades acadêmicas, de um lado, e em atividades científicas, de outro. Ao
procurar atender a demanda regional, ocupa-se da formação de profissionais no campo da SC, aprimorando as competências do
alunado, gestores da região. A proposta curricular mostra um equilíbrio nos diferentes aspectos de formação do aluno. Atende
aos requisitos de um programa da SC e sua distribuição é assim expressa: teoria (14,3%), métodos (9,5%), instrumentos (28,6%)
e temas (47,6%).
O programa, como afirmado, é relativamente jovem (completou cinco anos em 2012,  sendo, portanto, submetido à avaliação
trienal completa pela segunda vez). Do ponto de vista de sua consolidação e busca de aprimoramento futuro informa a
colaboração prestada pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, por intermédio de PROCAD. Dois de seus docentes aplicaram-
se a pós-doutorados no exterior. Receberam dois pesquisadores visitantes de IES do exterior, com as quais tramitam estudos para
a realização conjunta de projetos de pesquisa. Da perspectiva de trabalhos conjuntos informam a atividade de pesquisa conjunta
com UNIFESP e três IES do exterior, a saber, São Francisco, Toronto e Kansas.
A infraestrutura, pela descrição, comporta e suporta as necessidades do programa. A área ocupada experimentou ampliação
oportuna, passando a ser de 800 metros quadrados. Dispõe de dois laboratórios, um de estatística e outro de geo-referenciamento,
que responde às LP propostas. As bibliotecas da UFJF são 14, contando na estrutura do Centro de Difusão do Conhecimento,
com acesso ao Periódico CAPES. O parque de informática é bem instalado e bem provido para atender a demanda dos alunos e
professores.
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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.

Muito 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 Bom15.00

2.5. Captação de recursos para pesquisa (Agencias de Fomento, Bolsa de
Produtividade, Financiamentos Nacionais e Internacionais, Convênios, etc).

Muito Bom15.00

Comissão: Muito Bom

O corpo docente permanente conta com pesquisadores com formação diversificada e menos da metade de seus docentes são
formados no campo da SC, bem como somente 7,7% deles são contemplados com bolsa de produtividade do CNPq. Embora o
corpo docente tenha ampla atuação local, ainda não apresenta expressão em âmbito estadual ou nacional.
Composto por 13 docentes atuantes no programa, observa-se que tem uma taxa de renovação adequada, sendo que a estabilidade
dos DP é alta. A dependência de docentes colaboradores é satisfatória, estando abaixo dos 20%.
O programa preenche integralmente os critérios estabelecidos, considerando que 100% dos DP participam de todas as atividades,
bem como não há acúmulo de programas entre eles e não há desrespeito à portaria 01/2012 da CAPES.
A participação na graduação é significativa. A totalidade dos docentes empregam  períodos de trabalho voltados para os
programas de graduação e acolhem em seus projetos de pesquisas alunos de IC.
Mais de 50% dos projetos do programa são apoiados por recursos financeiros outorgados por agências de fomento, evidenciando
a busca de aprimoramento de sua atividade de investigação científica.

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 Bom30.00

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

Regular30.00

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 Bom10.00

Comissão: Bom

A quantidade de titulados no triênio relativa ao número de DP igual a 3 mostra que o programa atende um bom padrão
quantitativo de titulados, tendo formado 39 mestres no período.
Embora a distribuição de orientações por docentes permanentes implique em conceito regular, não há
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registro de docentes sem orientação e, tampouco, orientadores acumulando mais de 8 orientações.
A proporção de discentes- autores é muito boa e cada discente apresentou pelo menos um produto no triênio. A publicação
registrada para egressos ainda é pequena.
O tempo médio de titulação foi adequado nos três anos ficando entre 25 e 26 meses o que é considerado muito 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.

Regular40.00

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Muito Bom20.00

Comissão: Bom

A produção per capita representada pela soma de produtos qualificados relativa ao corpo docente atingiu o conceito bom.
O estrato mediano das publicações localiza-se em B2.
A distribuição da produção pelo corpo docente permanente é regular visto que apenas 34% consegue superar a mediana da área
embora existam docentes com produção muito boa, igualando ou superando o percentil 80.
Os escores exibidos pelo programa em termos de produção técnica estão em patamares elevados.

Apreciação

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

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

Muito Bom55.00

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

Comissão: Muito Bom

Se do ponto de vista do impacto nacional o programa não se faz presente, o seu impacto local é visível, na medida de seu
comprometimento com a formação e aprimoramento dos quadros locais do executivo municipal da saúde e pelo desenvolvimento
de inquérito de saúde voltado para atender/orientar a tomada de decisão dos gestores locais.
A integração na medida das possibilidades se vê presente no programa, representada pela implementação de PROCAD,
capitaneado pelo Instituto de Medicina Social/UERJ, pela recepção de dois pesquisadores visitantes do exterior que antevê a
possibilidade de desenho de propostas de investigação conjunta, e pelos projetos conjuntos desenvolvidos com IES nacionais
(UNIFESP) e estrangeiras.
O sítio do programa está atualizado, é amigável, traz informações objetivas e atende aos requisitos propostos no âmbito da
CAPES.

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

A qualidade dos dados é clara e objetiva em todos os campos dos CADERNOS.
Comentário

Comissão:

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Muito Bom

2 - CORPO DOCENTE 15.00 Muito Bom

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 35.00 Bom

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 35.00 Bom

5 - INSERÇÃO SOCIAL 15.00 Muito Bom

Conceito Comissão:
4

Bom

Nota Comissão:

Apreciação
O programa originalmente com nota 3 empreendeu esforços para buscar seu aprimoramento o que pode ser constatado pelo avanço significativo que alcançou nos
indicadores de atividades previstas pela Comissão. Esse avanço mostrou-se consistente na sua produção, bem como na formação de mestres. Vislumbra-se, a manter
o ritmo e propostas enunciadas para o futuro, amplas possibilidades de consolidação mais apropriada nas próximas avaliações.

Data Chancela: 27/11/2013

Complementos

Manter o ritmo do programa, bem como ampliar, ainda mais , os esforços empregados para alcançar os maiores patamares de conceito, observando
os bons resultados alcançados neste último triênio.
Talvez o curso deva reavaliar sua vocação uma vez que sua produção técnica apresenta maior qualidade que sua produção acadêmica. A inserção
predominantemente local também fala a favor de uma vocação mais profissional.

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
BERNARDO LESSA HORTA UFPEL Consultor(a)

CLAUDIA LEITE MORAES UERJ Consultor(a)

CLAUDIA MEDINA COELI UFRJ Consultor(a)

CLAUDIA ROBERTA DE CASTRO MORENO USP Consultor(a)

DENISE MARTIN COVIELLO UNIFESP Consultor(a)
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Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
EDUARDA ANGELA PESSOA CESSE FIOCRUZ Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

ETHEL LEONOR NOIA MACIEL UFES Consultor(a)

GUILHERME LOUREIRO WERNECK UERJ Consultor(a)

JORGE ALBERTO BERNSTEIN IRIART UFBA Coordenador(a) Adjunto(a)

LENY ALVES BOMFIM TRAD UFBA Consultor(a)

LUCIANA DIAS DE LIMA FIOCRUZ Consultor(a)

MANOEL CARLOS SAMPAIO DE ALMEIDA RIBEIRO FCMSCSP Consultor(a)

MARIA DO CARMO LEAL FIOCRUZ Consultor(a)

MARIA INES SCHMIDT UFRGS Consultor(a)

MARIANGELA LEAL CHERCHIGLIA UFMG Consultor(a)

MOISES GOLDBAUM USP Consultor(a)

RITA DE CÁSSIA BARRADAS BARATA FCMSCSP Coordenador(a)

SERGIO FERNANDO TORRES DE FREITAS UFSC Consultor(a)

SILVANA GRANADO NOGUEIRA DA GAMA FIOCRUZ Consultor(a)

SOTERO SERRATE MENGUE UFRGS Consultor(a)

SUELY FERREIRA DESLANDES FIOCRUZ Consultor(a)

WOLNEY LISBOA CONDE USP Consultor(a)
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