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

Área de Avaliação: 37 - PSICOLOGIA

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

PSICOLOGIA Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início

PSICOLOGIA Mestrado 2008

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016025P9 - PSICOLOGIA

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 Bom60.00

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 Bom10.00

Comissão: Muito Bom

SÍNTESE DOS CRITÉRIOS DA ÁREA
Um bom desempenho neste quesito constitui condição para o programa alcançar boa avaliação global. Programas com
desempenho fraco ou deficiente neste quesito não podem alcançar conceito superior a 3. Os objetivos do programa devem
apresentados com clareza e articulados de modo coerente com os diversos componentes da proposta (perfil do profissional a ser
formado, áreas de concentração, linhas de pesquisa, atividades de formação, atividades de pesquisa). Os projetos e disciplinas
devem ser descritos adequadamente, revelando atualidade, pertinência à proposta, integração interna de docentes e discentes e
reconhecimento externo da qualidade. O programa deve evidenciar ações de planejamento para médio e longo prazos e
resultados efetivos no campo da qualificação e internacionalização de suas ações. A infraestrutura deve ser compatível e
suficiente face às atividades de pesquisa e ensino.

RESULTADOS NA ÁREA
Os relatórios trazem informações relevantes sobre a Proposta e, na maioria dos casos, atendem, ao menos parcialmente, as
recomendações constantes no manual distribuído aos programas em início de 2012, tendo em vista a avaliação trienal de 2013.
Mais da metade dos programas denominam-se "Psicologia", sendo que 13 deles mantêm "Psicologia" também como área de
concentração. Outros 24 têm denominações específicas correspondentes a subáreas do campo. Os programas mantêm de uma a
sete linhas de pesquisa distintas por área de concentração, totalizando 229 linhas declaradas em 2012. As denominações dos
programas, áreas de concentração e linhas de pesquisa são muito variadas entre os cursos. Os rótulos que definem programas,
áreas de concentração ou linhas de pesquisa são frequentemente tomados um pelo outro, ou seja, o título de um programa é o
mesmo que rotula uma área de concentração em outro ou uma linha de pesquisa em um terceiro. Por exemplo, muitos programas
são denominados de “Psicologia”, tendo “Psicologia” como área de concentração. Outros programas especificam a área de
concentração, por exemplo, “Psicologia Experimental”, “Psicologia Clínica”, “Psicologia Social”. Alternativamente, há cursos
que usam as denominações das subáreas como
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denominação do programa. Há programas que colocam no seu nome, entre parênteses, a especificação de sua área de
concentração. Essa variabilidade reflete níveis distintos de categorização e, possivelmente, de densidade dos programas de
pesquisa.

Três subáreas concentram 42,6% das linhas de pesquisa: Psicologia Social (14,8%), Psicologia Clínica (14,4%) e Processos
Psicológicos Básicos (13,4%).  Somando-se à Psicologia do Desenvolvimento e à Psicologia da Saúde, essas cinco subáreas
concentram quase dois terços das linhas de pesquisa (61,7%). Outras subáreas estão sub-representadas, tais como: História da
Psicologia, Psicologia Comunitária, Psicologia Forense e Psicologia do Trânsito, ou sequer aparecem como linha de pesquisa,
como ocorre com a Psicologia Ambiental.

No conjunto dos programas da Área, é possível fazer aperfeiçoamentos na definição dos objetivos, áreas de concentração e linhas
de pesquisa. Em relação à estrutura curricular, apesar da variabilidade, é possível afirmar que a maioria dos programas mantém
um núcleo comum, obrigatório para todos os alunos. Em geral há pelo menos uma disciplina que contemple os fundamentos
teóricos da subárea de conhecimento e uma disciplina de metodologia de pesquisa. Os programas tendem também a designar
como obrigatórias disciplinas voltadas para o planejamento e a orientação dos projetos de dissertação e tese, tais como
seminários de pesquisa. Poucos programas relatam inovações curriculares. De uma forma geral, as ementas estão descritas com
clareza e suficiência, seus conteúdos são pertinentes e consistentes com a denominação, caracterizando-se claramente como
disciplinas de pós-graduação. No entanto, não é raro encontrar ementas com uma descrição muito sumária, outras cujo conteúdo
não guarda estreita relação com o nome da disciplina. Além disso, inúmeras ementas estão acompanhadas de bibliografias
desatualizadas (com pouca representatividade da literatura da última década). O estágio docente está estabelecido e consolidado
para os bolsistas CAPES. Em alguns programas, a possibilidade desse estágio é estendida a todos os alunos, favorecendo a
integração da pós-graduação com a graduação, uma preocupação evidente nos relatórios, e preparando o pós-graduando para a
inserção na docência universitária.

Aspectos como as condições de infraestrutura, capacitação do quadro docente e atualização de equipamentos são geralmente
descritos detalhadamente. A maioria dos programas relata condições favoráveis de infraestrutura para o ensino, a pesquisa e, em
determinados casos, a extensão – o que lhes permite realizar adequadamente suas propostas.

No geral, os relatórios mostram coerência, abrangência e atualização dos trabalhos desenvolvidos pelos programas. Atividades de
qualificação docente e de internacionalização estão presentes na forma de intercâmbios com outras instituições nacionais e
internacionais, como também no pós-doutoramento de docentes. O planejamento, com vistas ao desenvolvimento futuro, tem
feito referência a problemas pontuais mencionados em avaliações anteriores; à necessidade de incremento dos recursos humanos
e de infraestrutura; bem como às oportunidades de obtenção de recursos provenientes da instituição que sedia o curso, de projetos
governamentais ou de editais de agências de fomento. Não é frequente o relato de iniciativas no campo da gestão do programa
que revelem uma perspectiva mais estratégica de desenvolvimento em médio e longo prazos.

RESULTADOS DO PROGRAMA

O Programa de mestrado da UFJF iniciou suas atividades em 2008. Trata-se, portanto, de um Programa, que passa pela segunda
avaliação trienal. Oferece uma única área de concentração, Psicologia, e três linhas de pesquisa, a saber: 1) Processos
Psicossociais em Saúde; 2) História e Filosofia da Psicologia; e 3)Desenvolvimento Humano e Processos Socioeducativos. A
segunda linha de pesquisa foi criada no triênio em avaliação (2010 a 2012), como uma consequência do aumento do número de
docentes do programa (passou de sete docentes permanentes na avaliação trienal anterior, 2007 a 2009, para 14), respondendo a
uma das limitações comentadas na avaliação trienal anterior.

A proposta do Programa está redigida de forma clara e os objetivos são bem formulados em relação às competências gerais para
a formação pós-graduada. O Programa apresenta uma descrição da estrutura curricular organizada pelas linhas de pesquisa e
conta com a participação de dez docentes.  Há oito docentes permanentes atuando na primeira linha de pesquisa, três na segunda
e seis na terceira, sendo que dois professores atuam na primeira e terceira linha de pesquisa. O programa menciona contar com
15 docentes permanentes, mas constata-se que concluiu o triênio com 14 docentes permanentes, visto que um deles foi posto na
condição de colaborador desde 2011. Há também uma professora visitante.
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Há uma concentração das atividades de pesquisa na primeira linha e muito pouco na segunda linha que foi recentemente criada,
em parte como consequência do número de docentes engajados em cada uma. Todos os docentes permanentes têm projetos de
pesquisa em andamento, em que são o pesquisador responsável. O mesmo não ocorre com os colaboradores, o que é previsível
entre aqueles em processos de desligamento do programa, mas não para aqueles que almejam vir a se tornar permanentes. Há
projeto com participações de pesquisadores de outros programas bem como docentes do Programa participante de projeto
coordenador por professores de outros programas. Na maioria dos projetos registra-se a participação discente, mas há indicações
de que o Programa ainda pode ampliar o engajamento dos alunos nos projetos. As disciplinas ofertadas são compatíveis e
suficientemente articuladas com as linhas de pesquisa, entretanto, da mesma forma que se observou no triênio anterior (2008 a
2010), constata-se ainda que algumas ementas estão excessivamente sucintas não permitindo uma melhor avaliação. As
atividades de orientação estão razoavelmente bem distribuídas entre os docentes permanentes como indica o número de
dissertações concluídas a cada ano, entretanto, uma docente credenciada como permanente não concluiu nenhuma orientação no
triênio.

Entre as ações visando o desenvolvimento futuro do programa, há estágio pós-doutoral previsto para o presente triênio (2013 a
2015) e já cultiva desde 2009, a prática de orientar suas ações por metas as quais se organizam nos seguintes polos temáticos: 1)
Inserção Científica Nacional e Internacional; 2) Produção; 3) Expansão e Consolidação. Sobre as primeiras, relatam os esforços
de cada professor em manter intercâmbios e parcerias, além de registrar as contribuições de professores visitantes. Sobre as
segundas, o Programa as orienta pelos critérios de qualidade recomendados pela Área. E nas terceiras, incluem-se as ações da
criação de nova linha de pesquisa e do aumento de docentes. Além disso, o Programa lista os critérios de credenciamento e
descredenciamento de docentes no Programa, diferenciando adequadamente colaboradores e permanentes e expõe como os têm
aplicado.

O Programa contava no triênio passado (2007 a 2009) com infraestrutura insuficiente. O Programa superou adequadamente tais
problemas no triênio em avaliação (2010 a 2012).

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 Bom10.00

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.

Fraco30.00

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

2.5. Maturidade, inserção acadêmica e liderança do corpo docente. Bom20.00

Comissão: Bom

SÍNTESE DOS CRITÉRIOS DA ÁREA

A suficiência e a qualidade do corpo docente devem ser evidenciadas por uma relação adequada com a proposta do Programa, os
indicadores de formação continuada e os intercâmbios com bons centros de pesquisa, a capacidade de formação e atuação em
pesquisa e a compatibilidade do desempenho geral com critérios coerentes de credenciamento/descredenciamento. A composição
do corpo docente deve atender aos critérios explicitados nas Portarias 1 e 2/2012, que  definem as categorias de docentes
permanente, colaborador e visitante, respeitando os limites de atuação como permanente em mais de dois Programas. Quanto ao
número de orientações no conjunto de Programas em que cada docente atua, a Área define que este não pode ultrapassar 15 e que
os ajustes neste número devem ser efetivados ao longo do novo triênio que se inicia em 2013. A distribuição dos encargos de
formação deve ser equilibrada e os docentes, em proporção significativa, devem também participar da formação na
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graduação, tanto no ensino quanto na orientação de iniciação científica. O Programa deve também apresentar indicadores de
maturidade, inserção e visibilidade do corpo docente na comunidade científica da Psicologia, incluindo a participação em redes
interinstitucionais de pesquisa e formação.

RESULTADOS NA ÁREA

O crescimento do número de Programas na Área entre 2007 a 2009 (de 55 em 2007, para 64 em 2009 e 71 Programas em 2012)
foi acompanhado de um crescimento no número de docentes (respectivamente de 710 em 2007 para 1.065 em 2009 e 1.212
docentes em 2012), distribuídos em Programas cujo corpo docente permanente varia de 8 a 40 docentes, com uma média de 17,1
docentes no total e 13,6 docentes permanentes por Programa. Docentes permanentes representaram em torno de 79,9% dos
professores nos Programas, que são compostos também por docentes colaboradores e professores visitantes. Os docentes
colaboradores (17,9%) participaram de mais de 80% dos Programas no triênio, enquanto os docentes visitantes (2,2%) estiveram
presentes em menos de 13% dos Programas, quase sempre com apenas um docente nessa condição. A participação de docente
como permanente de dois Programas atinge a média de 16,%, havendo apenas cinco Programas em que este percentual ultrapassa
os 30% aceitos pela Área.

Em que pese a necessidade de se considerar as diferenças entre regiões, um dos indicadores de maturidade do corpo docente
permanente dos Programas é ser Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Há bolsista CNPq em  84,5% dos Programas.
Estes bolsistas representam de 7,1% a 100% (um caso) dos docentes permanentes nos seus Programas. A maturidade do corpo
docente revela-se também pelo número de docentes que realizaram estágios pós-doutoral, ou ocuparam cargos de titulares ou
livres docentes em suas instituições. Em apenas três Programas não existem docentes com tais características. Nos demais, os
percentuais variam de 10 a 100% (em cinco Programas todos os docentes já fizeram pelo menos um estágio de pós-doc).

A dedicação do corpo docente às atividades de formação na pós-graduação revela-se no fato de que, em quase a totalidade dos
Programas, os docentes ministram disciplinas e coordenam projetos de pesquisa. Outro indicador dessa dedicação é o número de
orientandos por docente permanente.  Este índice varia entre os Programas (de 1 nos cursos recém-implantados a 11,9) , ficando
a média em 4,8 orientandos/docente. Na maioria dos Programas há uma boa distribuição da orientação pelos docentes
permanentes, encontrando-se apenas em cinco programas índices elevados de concentração de orientação em 20% dos docentes
permanentes que mais orientam. Outro importante indicador de distribuição dos encargos de orientação é o percentual de
Programas (77,5%) em que os docentes orientam dentro da faixa considerada ótima pela Área (de 4 a 8 alunos para cursos
implantados há mais tempo e de 2 a 6 para cursos novos). O caso de excesso de orientação foi raro, pois apenas oito docentes
ultrapassaram 15 orientandos. O mais frequente foi o caso de docentes permanentes com apenas 1 ou mesmo nenhum orientando.
Este fato ocorreu não apenas nos cursos recém-implantados.

As linhas de pesquisa dos Programas representam o engajamento do corpo docente com a pesquisa e suas áreas de interesse. O
número de linhas de pesquisa por Programa, em 2012, variou de 2 a 9. O número de projetos de pesquisa cadastrados também
variou muito entre os Programas, apresentando um total de 2.218 projetos em andamento em 2012 e uma média de 31,2 projetos
por Programa (com variação de 8 a 90 projetos). Trinta dos Programas avaliados possuem mais de 30% dos seus projetos
financiados por agências de apoio à ciência. Por outro lado, nove Programas não apresentaram qualquer projeto com apoio
financeiro.

A contribuição do corpo docente ao ensino de graduação tem sido consistente na Área. Em 64 Programas (93% dos Programas),
mais de 70% do corpo docente leciona na graduação. Em 53 Programas (77% dos Programas), mais de 60% dos docentes
orientam também trabalhos de graduação, incluindo bolsistas de Iniciação Científica. Na média, cerca de 70% dos docentes dos
Programas orientam bolsistas de IC.

RESULTADOS DO PROGRAMA

O programa concluiu o triênio (2010 a 2012) com um corpo docente em que quatorze deles estavam credenciados como
permanentes e quatro como colaboradores (28,6% do total). A composição do quadro de docente, na sua extensão e distribuição
por linha de pesquisa, é melhor que no triênio anterior, indicando a capacidade do programa de renová-lo e ampliá-lo. Apenas
14,3% do corpo docente atuam em outros programas como permanentes, o que está em conformidade às orientações da Área.
Todos os docentes permanentes coordenam projetos de pesquisa, mas 7,1% dos docentes não atuaram em
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orientação de discentes do programa, além de que há um índice baixo de discentes por docente permanente (2,1 discentes).
Apresenta concentração da atividade de orientação em alguns docentes.

Em referência a integração com a graduação, observou-se que a quase totalidade dos docentes (92,9%) atuaram também no
ensino de graduação e 71,4% orientaram a iniciação científica.

Em relação à maturidade do corpo docente, observou-se que 35,5% de seus projetos de pesquisa contam com financiamento
externo, seus docentes têm investido em atualização, intercâmbios e parcerias. Esses indicadores foram considerados muito bom.
No entanto, o Programa conta com um único bolsista de produtividade em pesquisa, conduzindo a uma avaliação no conjunto do
item como Bom.

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.

Bom30.00

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

Bom10.00

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.

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.

Bom30.00

Comissão: Bom

SÍNTESE DOS CRITÉRIOS DA ÁREA

A boa qualidade da formação oferecida fica evidenciada principalmente quando: os discentes concluem os cursos dentro dos
prazos considerados ideais pela Área (até 30 meses para mestrado e até 50 meses para doutorado); seus trabalhos de conclusão
dão origem a publicações bem avaliadas na Área; e os resultados são compatíveis com a dimensão do corpo docente. Evidências
do desempenho de egressos, quer seja por meio de publicações, quer seja pela sua inserção no mercado como docentes ou
profissionais são importantes indicadores da eficácia do programa. Os encargos de orientação devem ser atendidos pelo corpo
docente permanente, com boa distribuição entre seus membros, e as bancas examinadoras devem contar a participação de
membros externos à instituição.

RESULTADOS NA ÁREA

O número médio de defesas anuais por docente permanente (DP) é de 1,4 na Área. Nos programas que possuem apenas mestrado
a média cai para 0,93 (tendo em vista a existência de cursos novos sem concluintes). No caso de programas com mestrado e
doutorado a média de defesas é de 1,7 por DP/ano.

Os discentes são, na sua maioria, orientados por docentes permanentes. No geral, o percentual de orientandos nesta condição é de
93,5%, variando de um mínimo de 77% (um caso) a 100% (17 casos). A distribuição de discentes por orientadores é bastante
variável. No entanto, é expressivo o contingente de docentes (54,2%) que se encontram nos intervalos considerados ideais pela
Área (4 a 8 discentes por DP em programas com mestrado e doutorado; 2 a 6 em programas só com mestrado).

O tempo mediano de conclusão, no conjunto de cursos de mestrado foi de 27,3 meses (2010), 27,1 (2011) e 26,4 (2012), abaixo,
portanto, do tempo máximo considerado muito bom pela Área. Na realidade, apenas cinco programas de uma mesma instituição
ultrapassam de forma expressiva o teto de 30 meses para conclusão dos mestrados. Em relação ao doutorado, o tempo mediano
foi de 46,2 meses (2010), 48,7 (2011) e 48,6 (2012), também abaixo do limite de 50 meses, considerado muito bom. A
porcentagem de bolsistas titulados dentro dos prazos máximos estabelecidos como muito bons pela Área
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(30 meses para Mestrado e 48 para Doutorado) foi de 74,6%.

A Área considera ideal uma variação entre 4 e 8 orientandos por DP. Entretanto, apenas 54,2% dos orientadores da Área estão
nessa faixa. É importante considerar que parte dessa discrepância pode ser explicada pela existência de programas em
implantação e de programas apenas com curso de mestrado, nos quais o ingresso de alunos e o tempo de conclusão não permitem
atingir o patamar definido. Ainda assim, dentre os programas, constata-se uma variação grande (de 10% a 94%) dos docentes
com número de orientandos de acordo com a faixa estabelecida.

Há boa participação discente na produção bibliográfica na Área. Na média geral, cada programa possui 41,3% de seus itens
publicados com a participação de discentes (sobretudo em coautoria com docentes), sendo que 21 programas superam o
percentual de 50%, havendo um caso em que a participação discente atinge 100%. Em apenas quatro programas o corpo discente
participa de menos de 10% da produção bibliográfica. Quando se trata de produção exclusiva de discente, o percentual médio cai
para 10,8%. Nesse caso, são exceções os programas com elevados índices de itens publicados exclusivamente por discente (em
apenas três programas esses itens ultrapassam 35% das publicações). A qualidade da produção que envolve discentes –
exclusivamente ou em coautoria com docentes – alcança a pontuação média de 50,1 pontos, o que equivale a um artigo B2 e
supera o escore médio do triênio passado (35,7). A produção exclusiva de discentes não apresenta uma variação expressiva entre
os programas (média de 47,7 pontos).

RESULTADOS DO PROGRAMA

O programa registrou no triênio (2010 a 2012) 1,1 defesas de mestrado por docente permanente/ano, índice essa inferior à
mediana da Área. O programa é jovem, expandiu o corpo docente no mesmo triênio e ainda enfrenta problemas de distribuição
das atividades de orientação. Por isso, espera-se que supere a situação com a consolidação de suas atividades. Apesar do número
de docentes colaboradores, 90% dos discentes estão sob a orientação do corpo docente permanente, o que se constitui em um
bom indicador da distribuição da atividade de orientação. Entretanto, apenas 17,3% dos docentes permanentes têm entre 4 a 8
orientandos, embora sejam poucos os docentes (7,1% dos permanentes) com até um orientando no Programa.

Em referência à qualidade das dissertações, observou-se que: entre os egressos há, em média, 2,1 itens publicados; o escore de
qualidade dos itens publicados envolvendo discente é bom e com potencial para melhorar; 78,6% das bancas contaram com a
participação de membros externos, o que é um indicador inferior a proporção mantida pela maioria dos programas da área.

Sobre a eficiência do programa na formação de mestres, registrou-se que as orientações têm sido concluídas, em média, com 22,7
meses e todos os bolsistas têm defendido com menos de 30 meses. Ambos são indicadores muito bons de eficiência. Além disso,
o Programa relatou indicadores de boa inserção de seus egressos no mercado de trabalho e na academia.

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Muito Bom50.00

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

Regular30.00

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

Comissão: Bom

SÍNTESE DOS CRITÉRIOS DA ÁREA

O bom desempenho do programa nos quesitos anteriores deve encontrar contrapartida na Produção Intelectual, uma vez que se
espera que um programa bem estruturado e efetivo dê origem a uma produção científica de qualidade, de autoria de seus
docentes e discentes. Resultados positivos são encontrados quando o conjunto do corpo docente participa da produção intelectual
do programa, com itens bem avaliados, que não estão concentrados em alguns docentes, não representam uma

Apreciação
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fragmentação artificial da produção, não estão concentrados em poucos veículos, ou em veículo da própria instituição e que
revelam uma atuação efetiva de grupos de pesquisa integrados por docentes e discentes.

Na avaliação do desempenho dos cursos, é cada vez mais valorizada a qualidade da produção de artigos, livros e capítulos aferida
a partir de critérios que estruturam o Qualis Periódicos e o sistema de classificação de livros utilizado pela Área. A produção
relatada é quantitativa e qualitativamente avaliada, considerando a Tabela de Melhor Produção (TMP), que define um teto de
itens a serem pontuados, de acordo com o número de docentes permanentes do programa. Tal teto consiste de quatro itens por
docente permanente/ano. A produção excedente ao teto é considerada apenas para os indicadores da qualidade média de artigos e
livros. Valoriza-se, também, a produção técnica ou o desenvolvimento de produtos tecnológicos, sendo avaliados os 15 produtos
indicados pelos programas como os mais relevantes do triênio.

RESULTADOS NA ÁREA

Para a avaliação da produção, foram considerados os artigos em periódicos científicos, livros e capítulos de livros publicados.
Desde o triênio passado não são incluídos nesta análise os trabalhos completos publicados em anais de eventos científicos,
considerados pela Área como uma publicação não terminal. Os dados foram auditados, com a retirada de itens repetidos, itens
sem informações completas e/ou já incluídos em avaliações anteriores. Tal processo de auditoria levou a eliminar 392 artigos por
duplicação (4,7%). Foram também excluídos 1.740 capítulos e livros. Em alguns casos, a falta de ISBN ou do título inviabilizou
a vinculação à avaliação de qualidade feita para cada obra. Em outros, os livros não foram encaminhados para avaliação pela
comissão da Área. Trabalhou-se, então, com um universo de 11.764 itens, desconsiderando-se 2.132. Para a qualificação dos
itens utilizou-se o Qualis Periódicos e os escores de avaliação de livros e capítulos construídos pela comissão da Área. Todos os
indicadores apresentados a seguir referem-se à produção dos docentes permanentes dos programas, já que a produção dos
colaboradores e visitantes não é computada na construção dos indicadores de desempenho deste Quesito.

Foram publicados no triênio, 7.373 artigos em periódicos científicos (o que representa um aumento de 53,4% em relação aos
4.807 do triênio passado). Isso significa uma média de 34,6 artigos por programa/ano (contra 25,0 no triênio passado). Esse
volume de produção representa uma média de 2,5 artigos por DP/ano, índice que revela o progressivo crescimento da produção
da Área (1,8/DP/ano no triênio 2004-2006 e 1,9 no triênio 2007-2009). Esse escore médio de produção de artigos esconde uma
grande variabilidade: há um grupo de quatro programas (todos recém-implantados) com uma média trienal inferior a um
artigo/DP/ano e sete programas com índices que superam quatro artigos/DP/ano.

A qualidade dos artigos publicados, considerando o Qualis da Área, pode ser aferida pelos seguintes indicadores: a) o valor
médio dos artigos publicados ficou em 57,7 pontos (em uma escala cujo valor máximo é de 100 e corresponde aos periódicos
A1); b) o valor médio dos artigos por programa varia de um mínimo de 32,3 a um máximo de 82,5 pontos, sendo que 42% dos
programas apresentam médias iguais ou superiores a 60 e dez programas apresentam médias superiores a 70 pontos.

A produção de livros e capítulos totalizou nos três anos 4.391 itens, superando o total do triênio passado (3.227), que
corresponde a uma média de 20,6 itens por programa/ano (16,8 no triênio passado) e 1,5 livro ou capítulo por DP/ano, números
próximos da média do triênio anterior (1,3/DP/ano). Essa produção também se revela diversificada: 21 programas destacam-se
com escores médios de livros/capítulos por DP que superam 2,0 itens por DP/ano, enquanto outros seis programas apresentam
médias inferiores a 0,5 item por DP/ano. Quanto à qualidade dos livros e capítulos publicados, com base nos critérios de
avaliação utilizados neste triênio e com a escala de quatro níveis adotada (L4 a L1), o escore médio da Área ficou em 50,8 (47,3
no triênio passado), também considerando o valor máximo de 100 pontos. Doze programas apresentam um escore médio de itens
acima de 70 pontos, o que corresponde a um item avaliado como L3.

Tomando-se artigos e livros/capítulos conjuntamente, encontrou-se uma média de 55,2 itens/ano por programa, o que
corresponde a 4,1 itens/DP/ano, superando as médias dos dois triênios anteriores (3,2). Novamente essa média esconde uma
grande variabilidade que vai de 0,3 itens/DP/ano a 9,0 itens/DP/ano. Um total de 34 programas já ultrapassam o patamar de
quatro itens/DP/ano, sendo que sete encontram-se na faixa entre cinco e seis itens e dez ultrapassam os seis itens/DP/ano. O
perfil da produção também se diversifica quanto ao peso de artigos e de livros/capítulos na produção total dos
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programas. No geral, 62% dos itens produzidos no triênio são de artigos, indicando um crescimento da proporção desse tipo de
produção sobre o total de itens publicados, comparativamente com o triênio anterior (58,9%). Em cinco programas a proporção
de artigos supera 80% e em 16 outros supera 70%. A proporção de livros e capítulos corresponde a 38% da produção total de
itens da Área. Observou-se, contudo, que em 16 programas, o percentual de livros e capítulos publicados supera 50% do total de
itens.

Tomando-se a Tabela de Melhor Produção utilizada na Área que fixa para cada programa um máximo de quatro itens por
DP/ano, verifica-se que sete programas ultrapassam o teto apenas com a sua produção de artigos. Considerando-se artigos, livros
e capítulos, 34 programas já ultrapassaram o teto e tiveram itens descartados para o cálculo da contribuição de cada docente
permanente por ano e outros nove programas atingiram mais de 90% do total de itens do seu teto. Apenas sete programas
apresentam uma produção inferior a 50% do teto previsto. Portanto, comparando-se com o triênio passado, houve um avanço
expressivo na quantidade de itens publicados.

Considerando-se o volume e a qualidade da produção de artigos científicos, livros e capítulos e o teto da Tabela de Melhor
Produção, foi calculado um escore geral da contribuição média de cada docente permanente/ano para o programa, que alcançou
221,2 pontos (o que equivale dizer que cada professor, em média, está contribuindo, por ano, com aproximadamente dois artigos
A1 e um artigo B5). Tal média representa um incremento importante em relação aos 145,6 pontos do triênio passado. A mediana
do grupo situa-se em 235 pontos. Há uma grande variabilidade no desempenho dos programas, que varia de 42,3 a 371,1 pontos
por docente permanente/ano.

A produção bibliográfica dos programas da Área direciona-se prioritariamente para veículos nacionais, sejam periódicos
científicos ou livros. No presente triênio, o percentual médio de itens publicados no exterior atingiu 14%, quando no triênio
passado tinha sido de 13,4%. Na avaliação 2010-2012, quatro programas aparecem com índices mais expressivos de
internacionalização da sua produção (acima de 50%), embora outros 11 tenham avançado e atingido percentuais superiores à
média da Área (20%).

Outro dado importante é a participação de itens publicados, exclusivamente, por discentes na produção geral dos programas. No
triênio, encontrou-se 1.307 itens publicados apenas por discentes. Na média dos programas, 10,6% dos itens são exclusivamente
de discentes. Esse percentual varia, acentuadamente, desde programas em que não há qualquer publicação exclusiva de discente
(especialmente os mais novos e recém-implantados) até o caso de três programas em que esse tipo de produção ultrapassa um
terço de sua produção total (em um deles, esse percentual atinge 41,8%).

Quanto à distribuição da produção pelo corpo docente permanente, verifica-se que, em média, 42,1% dos itens publicados estão
concentrados em 20% do corpo docente (índice idêntico ao do triênio passado). Esse percentual varia de um mínimo de 24,4%
(um programa) a um máximo de 60% (quatro programas). Vinte programas apresentam percentuais abaixo de 35%, indicador
considerado muito bom pela Área. Outro indicador importante é que, no conjunto dos programas, chega a 87 o percentual médio
de docentes que superaram o piso definido pela Área (pelo menos 70 pontos/ano por DP). Há três programas recém-implantados,
com percentuais abaixo de 50%.

Finalmente, a produção da Área caracteriza-se mais pela presença de coautorias entre docentes e discentes do que entre docentes
do mesmo programa. A média de coautoria entre docentes é de 6,7% dos itens publicados (variando de um programa que
apresenta 37,5% dos seus itens envolvendo a parceria entre seus docentes até três programas que não apresentaram qualquer
coautoria). Já a média de coautoria docente-discente situa-se em 31,8% (expressivo crescimento em relação aos 17,6% do triênio
passado). Há um bloco de seis programas cujos itens em coautoria com discentes superam 50% da sua produção; por outro lado,
sete programas possuem menos de 10% de seus itens publicados em conjunto por docentes e discentes.

RESULTADOS DO PROGRAMA

O programa da UFJF, no que se refere às publicações qualificadas do seu corpo docente permanente, atingiu uma pontuação de
56,1 (Bom) na qualidade dos artigos científicos e de 49,9 (Regular) na qualidade dos livros e capítulos de livro. Seu desempenho
destaca-se na contribuição média de cada docente permanente/ano para o programa (315 pontos) e no percentual de itens
publicados em veículos estrangeiros (20%), nos quais o programa foi avaliado como muito bom. Quando se compara seu
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desempenho com o triênio anterior, contata-se, de um lado, que a distância do programa ao quantitativo de itens definidos como
seu teto na TMP (Tabela de Melhor Produção) é de 63,8 pontos (muito bom) e, de outro, sua melhoria na qualidade média das
produções qualificadas é de 10,97% (Bom). O conjunto desses indicadores corrobora uma avaliação muito boa da qualificação
das publicações.

Em relação à distribuição das publicações qualificadas, constatou-se que 80% de seus docentes apresentam produção maior ou
igual a um item/ano (piso da área), o que é classificado como Bom. A produção intelectual apresenta-se concentrada já que
52,1% da produção são de autoria de 20% dos docentes mais produtivos, correspondendo a um conceito Fraco. Apenas 3,2% dos
docentes publicaram conjuntamente (coautorias entre docentes) no triênio, caracterizando um desempenho regular neste aspecto
quando comparado aos demais programas. As coautorias entre docentes e discentes estão presentes em 33,6% da produção,
correspondendo a um conceito Bom. O conjunto desses indicadores conduz a uma avaliação regular sobre a distribuição das
publicações qualificadas.

A relevância dos produtos técnicos descritos pelo programa atingiu um escore médio de 38,7, posicionando o Programa em um
conceito Regular em relação aos demais programas. A pertinência dos produtos técnicos às linhas pesquisa do Programa foi, no
entanto, avaliada como Muito Boa.

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

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

Bom30.00

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

Comissão: Muito Bom

SÍNTESE DOS CRITÉRIOS DA ÁREA
Uma boa avaliação neste quesito requer que o programa desenvolva ações que impactem, diferencialmente, em setores sociais
que podem usufruir de suas competências na formação e na produção de conhecimento. Tais ações devem incluir a transferência
eficiente de conhecimento de ponta para setores sociais (diferente da extensão que pode ser realizada de forma independente do
processo de produção de conhecimento e da supervisão de estágios curriculares ou extracurriculares de graduandos), a oferta de
cursos fora da sede e a liderança em redes de pesquisa, que contribuem para o avanço de programas menos estruturados e a
gestão da Área. Além disso, este item deve incluir a publicação online dos textos integrais das Dissertações e Teses defendidas e
de outras informações relevantes para a comunidade externa. São avaliados os 15 itens apontados pelos programas como os
principais indicadores ou ações que revelam impacto social no triênio, em termos do seu escopo e pertinência às suas linhas de
pesquisa.

RESULTADOS NA ÁREA

As informações sobre inserção social, seguindo a recomendação da Área, deveriam privilegiar a descrição de 15 itens referentes
a ações indicativas de impacto social do programa no triênio. Tal informação foi solicitada, também, sob a forma de uma
planilha, permitindo que os Programas que não prestaram a informação no caderno “Proposta de Programa” pudessem fazê-lo no
novo instrumento. Apenas um Programa não relatou iniciativas relacionadas à inserção social. Houve, no entanto, grande
variabilidade entre os programas, sendo que alguns não apresentaram o número máximo possível de itens. Essa variabilidade
aumenta, significativamente, quando se observam as descrições oferecidas para cada item, sendo que, em muitos casos, os
programas apresentaram apenas um título para a atividade, sem qualquer elemento adicional que permitisse avaliar o seu escopo
ou complexidade. Cada item foi avaliado, sendo atribuído um escore que podia variar de zero (item não pertinente) a 100. A
média geral dos itens de todos os programas foi de 43,8 pontos (variando de 12 a 73,2 pontos), sendo que 21 programas
obtiveram escores médios superiores a 50, situando-se na avaliação mais positiva do item. Treze programas localizaram-se no
extremo menos positivo da avaliação, com escores médios menores do que 30 pontos. Uma segunda dimensão avaliada consistiu
na coerência entre as iniciativas relatadas e as linhas de pesquisa do programa. No geral, os programas mostraram uma relação
bem estreita entre o que

Apreciação
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pesquisam e as ações apresentadas como indicadores de inserção social.

Praticamente todos os programas informaram, quando pertinente, sobre a situação atual dos egressos; alguns problemas
exemplificaram com levantamentos estatísticos sobre a inserção nas universidades ou em outras instituições, enquanto outros
destacaram casos de proeminência devido a contribuição científica reconhecida ou atuação de especial relevância social. Os
relatos sobre os egressos evidenciaram predomínio de inserção em instituições públicas ou privadas como docentes, o que indica
sucesso dos programas na formação de quadros acadêmicos. Há informações sobre egressos que ingressaram no mercado
profissional não acadêmico, mas estas são pouco detalhadas.

As modalidades de intercâmbio relativas à inserção social, ou seja, aquelas em que um programa consolidado interage com
programa em estágio inicial de funcionamento ou com dificuldades de evolução, ainda são modestas na Área. Há, claramente,
uma preferência em estabelecer redes de pesquisa e intercâmbio com programas nacionais de nível mais alto ou programas
internacionais. Somente 17% dos programas com notas 5, 6 e 7 (5 de 23 programas) são promotores de DINTER ou MINTER.
Alguns programas ofereceram MINTER e/ou DINTER no passado e mantêm intercâmbio com os grupos formados, alguns dos
quais já criaram Programas de Pós-Graduação.

Em cerca de 40% dos programas, foram observadas outras formas de intercâmbio com programas em regiões ainda com pouco
avanço na Pós-Graduação em Psicologia. Também em torno de 40% dos programas houve participação de seus docentes em
comissões e associações científicas fora de sua instituição, assim como em atividades e comissões, visando à promoção e à
gestão da pesquisa e da pós-graduação em Psicologia.

Todos os programas mantêm página própria na web, acessáveis e informativas, contendo dados como proposta e estrutura do
Programa, linhas e projetos de pesquisa, financiamentos, produção bibliográfica, corpo docente, processo seletivo, intercâmbios e
processos de gestão. Disciplinas com ementas e acesso a documentos foram os dois itens que estiveram ausentes em páginas de
um número um pouco maior de programas. Na avaliação do conjunto de indicadores de qualidade da página (em um escore que
poderia variar de 0 a 10), 33 programas obtiveram uma avaliação igual ou superior a 9,0 e 61 Programas obtiveram notas maiores
do que 7,0. Os aspectos menos positivamente avaliados foram a "agradabilidade" da página e facilidade de navegação.  A grande
parte dos programas já disponibiliza, na íntegra, todas ou a maior parte das Teses e Dissertações defendidas. Em apenas 12
programas não se teve acesso às dissertações e teses. Em alguns outros casos tal acesso é dificultado pelo fato de a página não
indicar o sítio em que os textos completos estão disponíveis (algumas vezes em depositórios da instituição, cujo acesso não é
disponibilizado na página do programa).

RESULTADOS DO PROGRAMA

O programa apresenta um conjunto de realizações de impacto social, articulado à área de concentração e às linhas de pesquisa. A
Inserção Social do Programa se concretiza nos seguintes indicadores: extensão, participação em comissões, consultorias e
programas de intervenção. Dissemina os conhecimentos produzidos e presta serviços de qualidade, fundamentados em suas
linhas de pesquisa. A inserção social foi avaliada como relevante e pertinente, considerando o volume de atividades e a
magnitude dos resultados alcançados ou potencialmente atingíveis em função do conjunto de realizações da Área.

Para o seu tempo de funcionamento, apresenta intercâmbios suficientes com outros programas nacionais e tem recebido
professores do exterior como visitantes. Entretanto, como é previsível ainda há o que amadurecer e intensificar sobre tal aspecto.

As teses e dissertações do Programa estão disponibilizadas para consulta online. O sítio do Programa
(www.ufjf.br/ppgpsicologia) apresenta todos os itens de informação considerados pela área como indicadores da
visibilidade/transparência da atuação do Programa.
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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 Bom

Muito Bom

O relatório foi bem redigido e estruturado no seu conjunto. Recomenda-se, entretanto, que o programa observe melhor o que está sendo
considerado como indicadores de inserção social e de produção técnica.

Comentário
Comissão:

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Muito Bom

2 - CORPO DOCENTE 15.00 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 de Pós-graduação em Psicologia da UFJF iniciou seu funcionamento em 2008. É, portanto, um programa novo. Sua proposta é muito boa porque define
adequada, coerente e articuladamente seus objetivos e suas duas linhas de pesquisa, embora uma das linhas tenha sido criada durante o triênio. Tem investido no
planejamento das ações, na qualificação e ampliação do quadro docente tendo em vista o futuro do programa, sem perder de vista os critérios adequadamente
estabelecidos de credenciamento e recredenciamento. Superou as limitações de infraestrutura apontadas no triênio anterior.

O perfil de seu corpo docente é adequado para levar a cabo as linhas e projetos de pesquisas, porém precisam melhor organizar as atividades acadêmicas no que diz
respeito à sua distribuição. Precisa também investir mais na inserção acadêmica e liderança dos docentes, fortalecendo a maturidade dos mesmos. O conjunto de
informações corrobora um conceito bom para o programa no Quesito.

No que diz respeito ao Quesito do Corpo Discente, Teses e Dissertações, o Programa obteve um conceito Bom, quando é comparado com os demais programas  em
aspectos como a quantidade de teses e dissertações defendidas no triênio diante da extensão do corpo docente, distribuição das atividades de orientação entre os
docentes e indicadores referentes à qualidade das dissertações.

Considerado a juventude do programa, ele se destacou na qualidade de sua produção intelectual, mas segue necessitando investir na distribuição de publicações entre
o corpo docente e produção técnica. Por isso, o Programa manteve seu conceito Bom no Quesito.

Sua inserção social e impacto regional ou nacional, bem como a capacidade de estabelecer cooperações e visibilidade melhoraram bastante em relação ao triênio
anterior, atingindo um conceito Muito Bom.

Considerado, então, o conjunto dos quesitos bem como os critérios de avaliação, recomenda-se a atribuição de um conceito 4 ao programa, refletindo o seu processo
de consolidação. O desempenho do programa equivale-se aos demais da área da Psicologia com conceitos quatro. Apresentam nos quesitos conceitos compatíveis
com as normas vigentes, destacando que obteve conceito Bom, nos Quesitos 3 (Corpo Discente, Teses e Dissertações) e 4 (Produção Intelectual).

Data Chancela: 21/11/2013
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Complementos

O Programa tem um bom desempenho considerando sua juventude. Recomenda-se que continua aperfeiçoando sua gestão e construindo seus
caminhos, tendo em vista superar os problemas persistentes, já apontados nas seções anteriores desta Ficha de Avaliação.

O programa precisa continuar investindo na ampliação e aperfeiçoando de sua produção intelectual e, ao mesmo tempo, cuidar melhor da
distribuição das atividades acadêmicas.

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
ALEXANDRE DITTRICH UFPR Consultor(a)

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA UNB Consultor(a)

ANGELICA BASTOS DE FREITAS RACHID GRIMBERG UFRJ Consultor(a)

ANTONIO VIRGILIO BITTENCOURT BASTOS UFBA Coordenador(a)

CARLOS BARBOSA ALVES DE SOUZA UFPA Consultor(a)

DEBORA DALBOSCO DELL'AGLIO UFRGS Consultor(a)

GERSON APARECIDO YUKIO TOMANARI USP Consultor(a)

JANE CORREA UFRJ Consultor(a)

LENY SATO USP Consultor(a)

LIVIA DE OLIVEIRA BORGES UFMG Consultor(a)

LUCIANA MOURAO CERQUEIRA E SILVA UNIVERSO Consultor(a)

MARIA AMALIA PIE ABIB ANDERY PUC/SP Coordenador(a) Adjunto(a)

MARIA ANGELA GUIMARAES FEITOSA UNB Consultor(a)

MARIA BEATRIZ MARTINS LINHARES USP/RP Consultor(a)

MARIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS UFPE Consultor(a)

MARIA DO CARMO FERNANDES MARTINS UMESP Consultor(a)

MARIA EMILIA YAMAMOTO UFRN Consultor(a)

MARY SANDRA CARLOTTO PUC/RS Consultor(a)

MONAH WINOGRAD PUC-RIO Consultor(a)

NATANAEL ANTONIO DOS SANTOS UFPB/J.P. Consultor(a)

OSWALDO HAJIME YAMAMOTO UFRN Consultor(a)

RAQUEL SOUZA LOBO GUZZO PUCCAMP Consultor(a)
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Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
RICARDO PRIMI USF Consultor(a)

TELMO MOTA RONZANI UFJF Consultor(a)

ZEIDI ARAUJO TRINDADE UFES Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

Página 13 de 1312/2/13 5:59 PM


