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Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

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

Área de Avaliação: 25 - CIÊNCIA DE ALIMENTOS

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO LEITE E DERIVADOS

Profissional 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO LEITE E DERIVADOS

Profissional 2009

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016028P8 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO LEITE E DERIVADOS

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.

Muito Bom40.00

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. Muito Bom20.00

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.

Regular20.00

Comissão: Bom

O Programa de Mestrado Profissional da UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora, é uma parceria entre a universidade e as
instituições de pesquisa EMBRAPA – Gado de Leite, e EPAMIG – Instituto de Laticínios Cândido Tostes. Apresenta, dentro da
área de concentração Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados, três linhas de atuação, que são: ‘Qualidade do Leite e
Derivados’, ‘Novos Produtos e Processos’, e "Gestão do Agronegócio do Leite e Derivados".  Estas linhas de atuação estão
representadas por dois projetos de pesquisa cada nas duas primeiras linhas e três projetos, na última linha.  Há adequação e
coerência entre a área de concentração, as linhas de atuação e os respectivos projetos de pesquisa.  Inicialmente faziam parte da
grade curricular do programa 16 disciplinas, dentre as quais três são obrigatórias, cada uma ligada a uma linha de pesquisa.  As
ementas estão consistentes e as referências bibliográficas foram atualizadas e estas são compatíveis com o programa.  São
ofertadas disciplinas diretamente relacionadas com as áreas de concentração, linhas de atuação e projetos de pesquisa.  No triênio
em avaliação houve oferecimento de todas as disciplinas constantes da estrutura curricular.  Além disso, destaca-se a adequação e
atualização do quadro de disciplinas, com o oferecimento de quatro novas,visando o acompanhamento dos avanços do
conhecimento na área.

O programa destacou a existência de parceria com empresas da área de alimentos que prevê a transferência de tecnologia no
desenvolvimento de novos produtos. Sinalizou a existência de duas outras parcerias em fase de finalização. Destaca-se também
um convênio com o Pólo de Excelência do Leite, uma iniciativa do governo do Estado de Minas Gerais que financia projetos no
âmbito da cadeia produtiva do leite.

Durante o triênio, houve ampliação da infraestrutura de ensino, de administração, de pesquisa e de biblioteca. Existe, à
disposição dos alunos e dos docentes, infraestrutura de informática e acesso ao portal

Apreciação
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de periódicos da Capes. Possui também acesso a base Ebsco e a base E-books (livros eletrônicos). Foram aprovados projetos com
liberação de recursos, de caráter institucional: FINEP-PROINFRA e PRO-EQUIPAMENTOS/CAPES e pelos órgãos de
fomento: FAPEMIG, FAPEMIG/SECTES (Polo do Leite), EMBRAPA e CNPq.

A proposta do programa é coerente com as demandas regionais. O programa está bem estruturado. Grande parte dos discentes
apresenta vínculo empregatício. Alguns docentes possuem bolsa de produtividade. Não há relato de que os docentes atuam em
atividades de ensino, pesquisa e orientação na graduação, o que sugere uma falha no preenchimento dos dados do Coleta Capes.
Observa-se preocupação pela busca de recursos em órgãos de fomento e pela melhoria da infraestrutura. O programa demonstra
estar atento às mudanças decorrentes dos avanços da área, criando condições para propiciar aos alunos uma formação adequada.
Não foram apresentadas metas do programa em curto ou longo prazo.

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.

Bom50.00

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

Bom25.00

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

Fraco25.00

Comissão: Regular

Dentre os docentes permanentes do programa, a maioria (87%) tem formação especifica na área, entretanto, todos apresentam
perfil acadêmico coerente com as áreas de concentração e linhas de atuação do programa.  A formação acadêmica dos docentes
ocorreu em diversas instituições do pais e do exterior, não sendo caracterizada endogenia.
73% dos docentes permanentes estão orientando alunos neste triênio.  20% dos docentes permanentes atuam em outros
programas de pós-graduação, entretanto todos atendem a portaria Capes no. 1 de 2012 quanto à relação de alunos por orientador.
Por ser um curso novo, os docentes permanentes estão orientando, no máximo, dois alunos, com uma media de 1,5
alunos/docente.  Com o amadurecimento do grupo e consolidação do curso, espera-se que esta relação seja incrementada.

No triênio, participaram do programa uma média de 15 docentes permanentes e três docentes colaboradores, o que equivale a
16% docentes colaboradores/corpo docente total.  Os docentes colaboradores participaram apenas em atividades de ensino e
pesquisa do programa. Setenta e seis (76)% dos DP participaram das atividades de ensino, de pesquisa e na orientação de alunos
pós-graduação. Houve modificação do corpo docente, resultante da incorporação de mais dois docentes permanentes.
Dentre os docentes permanentes, não foi relatada participação dos docentes na graduação (somente 1 professor ministrou aula).
Não houve uma boa distribuição das atividades (ensino, pesquisa, orientação, publicação, etc) do programa entre os docentes
permanentes. Quatro docentes permanentes do programa possuem bolsa produtividade do CNPq.

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.

Bom40.00

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

3.3. Aplicabilidade dos trabalhos produzidos. Fraco20.00
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Comissão: Bom

No triênio foram defendidas 25 dissertações de mestrado, o que equivale a 1,6 defesas por docente permanente no triênio, o que é
aceitável tendo em vista o recente inicio do curso (2009).  O tempo médio de titulação no triênio foi de 24,8 meses.  Durante o
triênio, o percentual de desligamento ou abandono do mestrado foi de 4 % dos discentes.

O corpo discente contribuiu em 20 e 18% na produção em periódicos em termos quantitativos e qualitativos, respectivamente.
Este percentual deve ser incrementado.

Não foram fornecidas informações sobre a aplicabilidade dos trabalhos produzidos.

Apreciação

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Bom20.00

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

Muito Bom40.00

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

Regular20.00

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

Bom20.00

Comissão: Bom

A qualidade da produção intelectual ponderada do corpo docente do programa nos anos de 2010 a 2012 foi de 0,22; 1,12 e 1,53
equivalente A1 por docente permanente, respectivamente.  Observa-se um incremento ao longo dos anos.  Os valores em 2011 e
2012 estão acima da media da produção dos mestrados profissionais vigentes.  Destaca-se que uma parte das publicações
registradas ainda está vinculada a programas de pós-graduação acadêmicos na área e em áreas afins nos quais alguns docentes
também atuam.

A produção intelectual docente vinculada a discente foi de 0; 0,23 e 0,15 equivalente A1 por docente permanente,
respectivamente, nos anos de 2010 a 2012.
A produção técnica do programa no triênio foi realizada majoritariamente na forma de capítulos de livros (2/DP no triênio) e
boletins técnicos (0,35/DP no triênio).  A publicação de resumos e de trabalhos completos em anais de eventos e em jornais e
revistas foi boa para o corpo docente, entretanto, a participação discente representa apenas 20% do total.
Observa-se que a distribuição da produtividade técnico científica dos docentes não está bem distribuida.  Dentre os docentes
permanentes do programa, 59% tiveram produção científica ponderada (equivalente A1) abaixo da média do programa no triênio
e 18% dos docentes permanentes não tiveram qualquer publicação qualificada no triênio.

A produção docente apresentada ainda reflete as atividades individuais dos docentes em outros programas de pós-graduação e
não está concentrada nas atividades do programa.  Isto pode estar associado ao fato de que o curso iniciou suas atividades em
2009 e que ainda se encontra em fase de consolidação. A participação discente na produção intelectual do programa precisa ser
incrementada e diversificada.

A produção técnica e científica é bem articulada e se concentra nas 3 linhas de atuação do programa, de forma equilibrada.

Apreciação

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Impacto do Programa. Bom20.00

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

Bom20.00
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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.

Muito Bom30.00

5.4. Divulgação e transparência das atividades  e  da  atuação  do Programa. Muito Bom30.00

Comissão: Bom

Foram desenvolvidas pelo programa atividades com impacto regional e nacional efetivo, com envolvimento do corpo docente e
discente.  A principal ação neste sentido, diz respeito a um evento da área específica do curso, um congresso nacional – que tem
repercussão internacional – que acontece regularmente todos os anos, e conta com a participação efetiva de todos participantes
do programa (docentes e discentes), com oferta de palestras e mini-cursos e apresentação de trabalhos (posters), etc.

Houve participação dos docentes permanentes do programa em atividades de pesquisa, desenvolvimentos e inovação, incluindo
intercâmbio internacional.  O programa recebeu a visita de pesquisadores da Europa (Espanha, Portugal e Alemanha) e Canadá,
com a contrapartida da visita de docentes/pesquisadores e discentes do programa.  Estas ações produziram resultados concretos
na forma de cursos, palestras dos visitantes e parcerias em projetos de pesquisa, publicações científicas, além de possibilidades
de continuação de estudos (Doutorado para os egressos) e estágio para realização de trabalhos (dissertação) e aperfeiçoamento
(estágio Pós-Doc para docentes e pesquisadores) em futuro próximo.

Foram desenvolvidas atividades de impacto educacional, dentre elas, a produção de materiais técnicos e didáticos, bem como
atividades de formação de recursos humanos em cursos. Foram recebidos prêmios pelos docentes permanentes e discentes do
programa em trabalhos apresentados em eventos científicos.
5.4. O programa mantém atualizada a página Web, onde também divulga, na íntegra, as dissertações defendidas (conforme
portaria CAPES 13/2006), além de informações sobre o processo seletivo, disciplinas (ementa e bibliografia), áreas de atuação e
currículo dos docentes (com link para currículo Lattes), o regulamento acadêmico da pós-graduação (institucional e do
programa), com os critérios de credenciamento docente, etc.  Traz ainda um link sobre perguntas frequentes (mestrado
profissional, regulamentações, funcionamento, etc.), procedimentos para redação do trabalho, roteiro (documentos e
providências) para a defesa.

Apreciação

Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

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

Bom

Houveram algumas falhas no preenchimento do coleta, tais como informação sobre a atuação dos docentes permanentes na graduação (ensino,
pesquisa, orientação, etc.), em que quase nada foi registrado. Também faltaram dados sobre a aplicabilidade dos trabalhos produzidos, seus
resultados e impactos.

Comentário
Comissão:

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Bom

2 - CORPO DOCENTE 30.00 Regular

3 - CORPO DISCENTE E TRABALHOS DE CONCLUSÃO 30.00 Bom

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 30.00 Bom

5 - INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Bom
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Conceito Comissão:
4

Bom

Nota Comissão:

Apreciação
O programa está bem estruturado, com projetos e linhas de atuação bem definidas e discentes provenientes de indústrias e /ou empresas de alimentos, cumprindo a
função do mestrado profissional.

Data Chancela: 28/11/2013

Complementos

Não

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa?
Justificativa da recomendação de visita ao programa.

Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do programa.

Recomendações da Comissão ao Programa.

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação?

Justificativa da recomendação de mudança de área de avaliação do programa (em caso afirmativo)

Área Indicada:

Não

Nota CTC-ES:

Nota CTC-ES

O CTC-ES, na 150ª reunião, ratificou a análise e a nota atribuída pela Comissão de Área ao presente programa.
Apreciação

4Data Chancela:

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
BERNADETTE DORA GOBOSSY DE MELO FRANCO USP Consultor(a)

CELIA MARIA LANDI FRANCO UNESP/SJRP Consultor(a)

CESAR VALMOR ROMBALDI UFPEL Consultor(a)

EDUARDO VALERIO DE BARROS VILAS BOAS UFLA Consultor(a)

JESUI VERGILIO VISENTAINER UEM Consultor(a)

JOAO BORGES LAURINDO UFSC Consultor(a)

LUIZA HELENA MELLER DA SILVA UFPA Consultor(a)

MÁRCIO CALIARI UFG Consultor(a)

MARCO ANTONIO MOREIRA FURTADO UFJF Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

MARIA APARECIDA VIEIRA TEIXEIRA GARCIA UFMG Consultor(a)

MARIA BEATRIZ ABREU GLORIA UFMG Coordenador(a)

PAULO JOSE DO AMARAL SOBRAL USP Consultor(a)

REGILDA SARAIVA DOS REIS MOREIRA-ARAUJO FUFPI Consultor(a)

RENATA CRISTINA FERREIRA BONOMO UESB Consultor(a)

ROSIANE LOPES DA CUNHA UNICAMP Consultor(a)

SEVERINO MATIAS DE ALENCAR USP/ESALQ Consultor(a)

TATIANA EMANUELLI UFSM Consultor(a)

VANIA MARGARET FLOSI PASCHOALIN UFRJ Consultor(a)

VIVALDO SILVEIRA JUNIOR UNICAMP Consultor(a)
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