
Teste de Aplicativo. Sem valor legal.

Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

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

Área de Avaliação: 46 - ENSINO

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA Profissional 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA Profissional 2009

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016027P1 - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Modalidade: Profissional

IES: 32005016 - UFJF - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

1 - PROPOSTA DO PROGRAMA
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

1.1.  Coerência, consistência, abrangência e atualização da(s) área(s) de
concentração, linha(s) de atuação, projetos em andamento, proposta curricular
com os objetivos do Programa.

Bom50.00

1.2. Coerência, consistência e abrangência dos mecanismos de interação efetiva
com outras instituições, atendendo a demandas sociais, organizacionais ou
profissionais.

Bom20.00

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e administração. Bom10.00

1.4. Planejamento do Programa visando ao atendimento de demandas atuais ou
futuras de desenvolvimento nacional, regional ou local, por meio da formação
de profissionais capacitados para a solução de problemas e práticas de forma
inovadora.

Bom20.00

Comissão: Bom

O Programa de Mestrado Profissional em Educação Matemática iniciado em 2009 possui uma área de concentração intitulada
Educação Matemática. A área de concentração tem duas linhas de pesquisa Tecnologia da Informação e Comunicação na
Educação Matemática; e, Ensino e Aprendizagem da Matemática, Análise dos Condicionantes da Sala de Aula e Intervenção
Pedagógica em Matemática.
As linhas de pesquisa são abrangentes e comportam projetos atuais, porém muitos dos docentes permanentes não têm formação
na área (computação e engenharia) e necessitam passar pelo processo de migração. A matriz curricular traz disciplinas coerentes
com as linhas de pesquisa e áreas e concentração do Programa, alinhadas com o escopo, prioridades e metas da Área de Ensino
para formação de mestres. Existe equilíbrio entre as disciplinas obrigatórias e optativas com ementas e referências bibliográficas
atualizadas.
O Programa relata alterações, tais como mudança de um docente permanente para colaborador, inserção de um novo docente
colaborador no ano de 2012 e planejamento de produção científica em periódicos melhores qualificados no Qualis da Área de
Ensino. Relata também o estabelecimento de parceria com a Rutgers University, em New Jersey nos Estados Unidos (ano 2013)
objetivando consolidar estágios pós-doutoral e intercâmbios de discentes voltados à área.
A infraestrutura relatada é adequada em todos os aspectos necessários ao pleno funcionamento de seu curso, expressos em salas
de aula, bibliotecas, laboratórios, e apoio de secretaria acadêmica. Recursos institucionais foram captados e alocados para
melhorias como espaços para discentes e salas para docentes de modo a proporcionar melhores acomodações aos professores,
alunos e atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito do Programa.

Apreciação
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2 - CORPO DOCENTE
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

2.1.  Perfil do corpo docente, considerando experiência como pesquisador e/ou
profissional, titulação e sua adequação à Proposta do Programa.

Regular50.00

2.2. Adequação da dimensão, composição e dedicação dos docentes
permanentes para o desenvolvimento das atividades de pesquisa e formação do
Programa.

Deficiente30.00

2.3.  Distribuição das atividades de pesquisa, projetos de desenvolvimento e
inovação e de formação entre os docentes do Programa.

Fraco20.00

Comissão: Fraco

O Programa apresenta corpo docente composto por 16 professores sendo 12 docentes permanentes e 04 colaboradores. Nem
todos tem formação adequada à proposta, seja por formação na Área de ensino/educação ou áreas afins, ou por atuação direta em
produção científica em periódicos da Área de Ensino, praticamente constante ao longo do triênio, com crescimento a partir de
2010 com a incorporação de mais 02 professores formados na área da Educação Matemática. Há diversidade de instituições de
formação e titulação na formação do corpo permanente, como formação nas áreas de computação e engenharia e instituições
como COPE/UFRJ.
Nem todo corpo docente permanente tem envolvimento com as atividades do Programa, com projetos associados às suas linhas
de pesquisa, a disciplinas da pós-graduação e da graduação. Cinco docentes não ministram aulas na graduação, sendo que um
deles também não ministra aulas na pós-graduação. Dois docentes não orientaram alunos no triênio, tendo um deles ingressado
no Programa no ano de 2012. Com isso, mostra-se como ponto fraco a ociosidade docente e concentração de discentes em
poucos docentes. Outro ponto fraco diz respeito à baixa produção (0,7) em artigos A1-B1 classificados no Qualis da Área 46 com
relação à mediana. Vale ressaltar que oito docentes do Programa tiveram produção nula no triênio. No entanto, observa-se
participação de alunos nas publicações (11,7%).
A proposta do Programa prevê uma estreita relação com curso de graduação da Matemática e com programas de formação
continuada de professores para a Educação Básica Superior, uma prioridade apontada pela Área, apesar de um dos doze docentes
permanentes e dois docentes colaboradores não participam de nenhum dos projetos de pesquisa em andamento no Programa.

Apreciação

3 - CORPO DISCENTE E TRABALHOS DE CONCLUSÃO
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

3.1. Quantidade de trabalhos de conclusão (MP) aprovados no período e sua
distribuição em relação ao corpo discente titulado e ao corpo docente do
programa.

Regular35.00

3.2. Qualidade dos trabalhos de conclusão produzidos por discentes e egressos. Bom40.00

3.3. Aplicabilidade dos trabalhos produzidos. Bom25.00

Comissão: Bom

No triênio foram admitidos 39 discentes (12, 15, 12, respectivamente em 2010, 2011 e 2012) e 24 foram titulados, que significa
bom desempenho no Programa na média de 20 meses o tempo de defesa. Apenas 08 dos 16 docentes apresentaram orientações
de dissertações concluídas/defendidas.
O Programa apresenta uma boa produção em eventos (total de 236 registros no triênio), com participação dos discentes (30%),
índice este acima da mediana. A julgar pelos resumos das dissertações relatados, elas apresentam características de trabalhos de
qualidade. Os produtos educacionais gerados a partir da pesquisa e da sua aplicação estão evidenciados de forma clara nos
resumos e nos meios midiáticos, em especial na página (site) do Programa.

Apreciação

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Página 2 de 512/2/13 5:08 PM



Teste de Aplicativo. Sem valor legal.

Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Fraco20.00

4.2. Produção artística, técnica, patentes, inovações e outras produções
consideradas relevantes.

Bom40.00

4.3. Distribuição da produção científica e técnica ou artística em relação ao
corpo docente permanente do programa.

Deficiente20.00

4.4. Articulação da produção artística, técnica e científica entre si e com a
proposta do programa.

Bom20.00

Comissão: Regular

A produção acadêmica do corpo docente do Programa em Qualis A apresentada no triênio(um artigo A1)e Qualis B (seis artigos:
B1= 4, B2 = 1 e B5 = 1) é baixa (0,7 - artigo/docente permanente) com relação à mediana dos Programas Profissionais. A
produção técnica do corpo docente é regular (85), mas observa-se uma grande concentração em uma pequena parcela dos
docentes (dois), enquanto outra parcela apresenta produção acadêmica e técnica muito pequena ou nula (cinco docentes). Não há
produção artística listada.
Há conversão e/ou demanda qualificada dos produtos educacionais gerados a partir das linhas e projetos de pesquisa, estando
essa produção mais técnica atrelada especificamente/unicamente às dissertações.
As atividades e a produção técnica estão distribuídas por um número maior de docentes do que na parte acadêmica, embora um
deles concentre grande parte dessas produções.
O Programa também apresentou produção em livros e capítulos (188 pontos totais - abaixo da mediana). Pelos títulos dos
trabalhos e dos projetos, bem como pelos veículos em que foram divulgados, há claro vínculo entre a produção e as publicações
qualificadas. Percebem-se esforços em inovações educacionais e em tecnologias sociais, tais como esperado na Área.

Apreciação

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Impacto do Programa. Bom40.00

5.2. Integração e cooperação com outros Cursos/Programas com vistas ao
desenvolvimento da pós-graduação.

Bom20.00

5.3. Integração e cooperação com organizações  e/ou  instituições setoriais
relacionados à área de conhecimento do Programa, com   vistas  ao
desenvolvimento  de  novas  soluções,  práticas, produtos ou serviços nos
ambientes profissional e/ou acadêmico.

Bom20.00

5.4. Divulgação e transparência das atividades  e  da  atuação  do Programa. Bom20.00

Comissão: Bom

O Programa tem bom impacto, seja pela demanda a que atende ou pela sua produção técnica e acadêmica, apesar de ainda em
crescimento. Iniciou-se recentemente cooperação e intercâmbio com outras instituições, como escolas e universidades, e
divulgação dos trabalhos em eventos da área de Educação Matemática, dos quais participam pesquisadores e professores em
exercício. A página do Programa (site) é muito clara, informativa, completa e dá acesso a todos os produtos resultantes das
dissertações, que podem ser utilizados pelos professores do Ensino Médio e Fundamental.

Apreciação
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Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

1 - PROPOSTA DO PROGRAMA Regular
2 - CORPO DOCENTE Bom
3 - CORPO DISCENTE E TRABALHOS DE CONCLUSÃO Bom
4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL Bom
5 - INSERÇÃO SOCIAL Bom

Bom

Comentário
Comissão:

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Bom

2 - CORPO DOCENTE 15.00 Fraco

3 - CORPO DISCENTE E TRABALHOS DE CONCLUSÃO 30.00 Bom

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 30.00 Regular

5 - INSERÇÃO SOCIAL 25.00 Bom

Conceito Comissão:
3

Regular

Nota Comissão:

Apreciação
O Programa apresenta uma boa proposta, mas necessita investir mais no aprimoramento do corpo docente, buscando aumentar seu percentual com formação e/ou
atuação na área de Ensino. Há necessidade de aumento da produção científica em periódicos qualificados pela Área, interação universidade/escola, maior número de
produtos educacionais, visando a consolidação do Programa. O Programa conta com docentes em fase de pós doutoramento, novas parcerias, assim como
participação de docentes e discentes em congressos internacionais/nacionais, pontos estes que o fortalece.

Data Chancela: 28/11/2013

Complementos

O Programa apresenta uma boa proposta, mas necessita investir mais no aprimoramento do corpo docente, buscando aumentar seu percentual com
formação e/ou atuação na área de concentração Educação Matemática. Há necessidade de aumento da produção científica em periódicos
qualificados pela Área, interação universidade/escola, maior número de produtos educacionais, visando a consolidação do Programa. O Programa
conta com docentes em fase de pós doutoramento, novas parcerias, assim como participação de docentes e discentes em congressos
internacionais/nacionais, pontos estes que o fortalece.

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

3Data Chancela:

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
ABIGAIL FREGNI LINS UEPB Consultor(a)

CLAUDIA LISETE OLIVEIRA GROENWALD ULBRA Consultor(a)

DEISE MIRANDA VIANNA UFRJ Consultor(a)

Página 4 de 512/2/13 5:08 PM



Teste de Aplicativo. Sem valor legal.

Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
DEISE NANCI DE CASTRO MESQUITA UFG Consultor(a)

EDUARDO GALEMBECK UNICAMP Consultor(a)

EVANDRO GHEDIN UERR Consultor(a)

GISELLE ROCAS DE SOUZA FONSECA IFRJ Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

HELAINE SIVINI FERREIRA UFRPE Consultor(a)

JOSE ANDRE PERES ANGOTTI UFSC Consultor(a)

LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA UNB Consultor(a)

LUIZ AUGUSTO COIMBRA DE REZENDE FILHO UFRJ Consultor(a)

MARCELO DE CARVALHO BORBA UNESP/RC Consultor(a)

MARCO ANTONIO MOREIRA UFRGS Consultor(a)

MARIA GORETTI DE VASCONCELOS SILVA UFC Consultor(a)

MARTA MARIA PONTIN DARSIE UFMT Consultor(a)

OLIVAL FREIRE JUNIOR UFBA Consultor(a)

PAULO MARCELO MARINI TEIXEIRA UESB Consultor(a)

PAULO RICARDO DA SILVA ROSA UFMS Consultor(a)

RUTE ELIZABETE DE SOUZA ROSA BORBA UFPE Consultor(a)

SANI DE CARVALHO RUTZ DA SILVA UTFPR Consultor(a)

SIDNEI QUEZADA MEIRELES LEITE IFES Consultor(a)

SILVIA FERNANDA DE MENDONCA FIGUEIROA UNICAMP Consultor(a)

TANIA CREMONINI DE ARAUJO-JORGE FIOCRUZ Coordenador(a)

TANIA MARIA MENDONCA CAMPOS UNIBAN Consultor(a)

TEREZINHA VALIM OLIVER GONCALVES UFPA Consultor(a)

VELEIDA ANAHI DA SILVA UFS Consultor(a)
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