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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: 1 - MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

Matemática Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início

Matemática Mestrado 2010

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016030P2 - MATEMÁTICA

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.

Regular40.00

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.

Bom40.00

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. Bom20.00

Comissão: Regular

O Programa de Mestrado em Matemática da UFJF foi criado em 2010, em associação com a UFMG. O programa atua em 4 áreas
de concentração Álgebra (Geometria Algébrica), Análise (Análise Funcional, Equações Diferenciais Parciais), Geometria e
Topologia (Sistemas Dinâmicos, Geometria e Topologia) e Matemática Aplicada (Física-Matemática, Otimização e Análise
Numérica).
Destacam-se três importantes perspectivas a médio e longo prazos: a consolidação do programa, a internacionalização do curso, e
parcerias e implantação do curso de Doutorado em Matemática.

A infraestrutura para o funcionamento do Programa é adequada. Destaca-se a melhora na biblioteca desde a última avaliação.

Apreciação

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.

Regular30.00

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades
de pesquisa e de formação do programa.

Regular30.00

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

Bom30.00
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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

Comissão: Regular

O corpo docente no triênio foi formado por 22 professores permanentes e 3 colaboradores (sendo 15 professores permanentes da
UFJF). O critério recentemente adotado para o credenciamento de docentes deve melhorar a qualidade do corpo docente no
futuro.
A dedicação dos docentes permanentes ao programa é boa, e a grande maioria contribuiu com o programa através de orientação
ou oferta de disciplina. Apenas um entre os 15 docentes permanentes locais é bolsista do CNPq nível 1D (Matemática).

Em 2012, nenhum docente permanente esteve vinculado a área de concentração Geometria e Topologia.  Dos docentes
permanentes locais, 7 não têm publicação em revistas na área de Matemática/Probabilidade e Estatística no triênio e 3 não
apresentam publicações.

O programa está bem integrado à graduação, particularmente através da iniciação científica (por exemplo, com o programa
PICME). Os bolsistas de mestrado decorrentes do programa REUNI/CAPES/CNPq/FAPEMIG têm participado ativamente nos
cursos oferecidos nos primeiros períodos letivos dos cursos de Ciências Exatas e Engenharias.

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.

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.

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

Após o início do programa em 2010, foi concluída uma dissertação de mestrado em 2011 e, em 2012, foram concluídas 7
dissertações de mestrado. Três docentes não se envolveram com orientação (concluídas ou em andamento) no triênio. Há uma
publicação resultante de uma dissertação de Mestrado.

Como o programa é recente, ainda é cedo para julgar sua eficiência. Entretanto, o tempo médio de conclusão das dissertações em
2012 é bom (aproximadamente 25 meses).

Apreciação

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Regular65.00

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo Regular30.00
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docente permanente do Programa.

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Bom5.00

Comissão: Regular

No triênio, em média, cada docente permanente publicou 1,2 artigos em periódicos dos estratos A1-B1 na área de Matemática,
dentro dos padrões de outros programas de nível 3. Nota-se, entretanto, que os trabalhos publicados em periódicos estão
concentrados em dois docentes. Três docentes permanentes não publicaram no período.

No triênio, foram organizados 5 eventos por docentes do programa.

Apreciação

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Bom40.00

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.

Bom40.00

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

Comissão: Bom

Existem atividades de pesquisa em colaboração com grupos da UFCG, UnB, Unicamp, IMPA, UFRJ, PUC-Rio e São Carlos,
dentre outros.
Dois professores do programa colaboram com o mestrado em Modelagem Computacional da UFJF e um professor do programa
colabora com programa de pós-graduação em matemática de outra instituição.

A página web do programa é bem atualizada, disponibilizando informações sobre cursos e processos seletivos.

Apreciação
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Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

1 - PROPOSTA DO PROGRAMA Bom
2 - CORPO DOCENTE Bom
3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES Bom
4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL Bom
5 - INSERÇÃO SOCIAL Bom

Bom

Comentário
Comissão:
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Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Regular

2 - CORPO DOCENTE 20.00 Regular

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 30.00 Bom

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 40.00 Regular

5 - INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Bom

Conceito Comissão:
3

Bom

Nota Comissão:

Apreciação
Trata-se de um programa recente, em processo de consolidação. Seus indicadores são compatíveis com os de outros programas de nota 3.

Data Chancela: 28/11/2013
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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
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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

309/12/2013Data Chancela:
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Reconsideração
Nota CA

3Nota:

Apreciação
Para a avaliação trienal de 2013 somente foram analisados os dados que constam no Coleta CAPES referentes ao triênio 2010/2012.

O corpo docente no triênio foi formado por 22 professores permanentes e 3 colaboradores (sendo 15 professores permanentes da UFJF).

Quesito 2:  A comissão recomenda a manutenção da Avaliação Regular
De acordo com o pedido de reconsideração, dos docentes permanentes da UFJF, 3 não apresentam publicação no triênio 2010/2012 e 4 pesquisadores publicaram
somente em revistas de outras áreas.

Quesito 4:  A comissão recomenda a manutenção da Avaliação Regular.

Item 4.1: A comissão recomenda a manutenção da Avaliação Regular.
A produção científica qualificada (estratos A1-B1) do programa, contabilizando a produção de todos os docentes permanentes, é de 1,8 artigos por docentes no
triênio. Entretanto, quando contabilizada somente a produção dos docentes permanentes da UFJF, utilizando somente os artigos da área relatados no Coleta CAPES,
a produção cai para 1,2 artigos por docente, o que demonstra a grande dependência dos professores externos à instituição.

Item 4.2:  A comissão recomenda a manutenção da Avaliação Regular.
A comissão constatou que, dentre as 18 (dezoito) publicações em periódicos da área nos extratos A1, A2 e B1 dos docentes lotados no polo da UFJF, 10 são de
autoria de um único pesquisador. Mais ainda, dos docentes da UFJF, 3 não apresentam publicação no triênio 2010/2012 e 4 pesquisadores publicaram somente em
periódicos de outras áreas.

Considerações Finais:
Trata-se de um programa recente, em processo de consolidação que ainda mostra grande dependência na produção científica dos docentes da UFMG. Recomenda-se
a manutenção da nota 3.

Data Chancela: 19/03/2014

Nota CTC-ES
3Nota:

Apreciação
Após análise o CTC-ES acompanha a Comissão de Reconsideração que manteve o conceito de todos os itens analisados, indicando os seguintes conceitos nos
Quesitos: 1) Proposta do Programa – REGULAR; 2) Corpo Docente – REGULAR; 3) Corpo Discente – BOM ; 4) Produção Intelectual – REGULAR; 5) Inserção
Social –BOM. Assim, o CTC-ES, na 152ª reunião, atribuiu a nota 3 ao presente Programa.

Data Chancela: 16/04/2014

Comissão Responsável pela Reconsideração: Sigla IES
ADALBERTO PANOBIANCO BERGAMASCO UFSCAR Consultor(a)

EDUARDO VASCONCELOS OLIVEIRA TEIXEIRA UFC Consultor(a)

KETI TENENBLAT UNB Consultor(a)

LORENZO JUSTINIANO DIAZ CASADO PUC-RIO Coordenador(a) Adjunto(a)

MÁRIO JORGE DIAS CARNEIRO UFMG Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

NANCY LOPES GARCIA UNICAMP Coordenador(a)
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