
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: 38 - EDUCAÇÃO

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

Gestão e Avaliação da
Educação Pública

Profissional 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início

Gestão e Avaliação da
Educação Pública

Profissional 2010

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016031P9 - Gestão e Avaliação da Educação Pública

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.

Bom30.00

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

Muito Bom20.00

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e administração. Muito 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

1.5. Proposta do Programa voltado para as necessidades de formação de
professores, coordenadores e gestores da Educação Básica.

Bom20.00

Comissão: Bom

O Programa organiza-se em torno da Área de Concentração Gestão e Avaliação da Educação Pública, inserindo nela quatro
Linhas de pesquisa que: Modelos, Instrumentos e Medidas Educacionais; Gestão, Avaliação e Reforma da Educação Pública;
Equidade, Políticas e Financiamento da Educação Pública; Avaliação, Currículos e Desenvolvimento Profissional de Gestores e
Professores Educação Básica. Essas Linhas aparecem de forma consolidada nos três anos do triênio. São vários os Projetos de
Pesquisa listados em cada uma das Linhas, mas nem todos guardam estreita relação com o que informa a ementa da Linha de
Pesquisa correspondente. A Linha de Pesquisa Modelos, Instrumentos e Medidas Educacionais é a que guarda maior coerência
com os Projetos listados. Na relação dos projetos com as linhas de pesquisa em que se inserem foi considerado pertinente o
Conceito Bom. A descrição da estrutura curricular encontra-se detalhada, permitindo observar que atende aquilo que é objetivo
do Programa e de suas Linhas de Pesquisa. O conjunto das disciplinas e suas respectivas bibliografias é atual e está em
consonância com o corpo docente. Considerando-se tais análises, o Programa foi Conceito Bom quanto à coerência, consistência,
a abrangência da estrutura curricular neste triênio. Da mesma forma pode-se identificar uma inserção social com outras
instituições procurando atender as demandas sociais o que também foi avaliado como Bom. A proposta do Programa destaca
estratégias que pretende adotar para enfrentar os desafios da área e atingir seus objetivos atuais e futuros e, também tem
procurado atender as demandas atuais em termos de aspectos regionais  quanto à demanda de formação de profissionais para a
proposição de aspectos avaliativos tendo em vista o enfrentamento das necessidades da qualidade da educação brasileira. Na
Proposta não está registrada a política de credenciamento e recredenciamento

Apreciação
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de docentes e, também, não se informou sobre a realização dessa atividade no triênio. O Programa não tem ainda um
acompanhamento de egressos, tendo em vista que sua primeira turma está em fase de defesas. Não há informações sobre apoio
institucional a projeto de capacitação docente, na forma de pós-doutorado e/ou participação em eventos por parte da Instituição.
Sendo assim, o Programa obteve Conceito Bom no que diz respeito ao seu planejamento com vistas ao seu desenvolvimento
futuro. Tendo em vista as informações fornecidas, os laboratórios, recursos de informática e biblioteca foram compatíveis com as
necessidades geradas pelo funcionamento do Programa. Em termos de infraestrutura, o Programa pode ser considerado Conceito
Muito Bom no triênio.

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.

Bom20.00

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

Bom20.00

2.4 . Articulação das atividades de pesquisa, projetos de desenvolvimento e de
formação do corpo docente com projetos das secretarias de educação estaduais
ou municipais, organizações não governamentais relacionadas à educação e ou
Unidades Escolares.

Muito Bom10.00

Comissão: Bom

No final do triênio, o Programa contava com 40 docentes, dos quais 30 integrantes do corpo permanente e 10 docentes
colaboradores, indicando que não houve dependência de docentes colaboradores. Os professores são de muitas áreas de
conhecimento em sua formação e os Projetos propostos nem sempre tem clara compatibilidade com a Linha em que está
cadastrada. As produções, muitas vezes, fogem da área de educação. São apenas 22,2% dos docentes originários da área de
Educação, o que justifica um conceito Deficiente. Quanto ao aprimoramento do corpo docente permanente, o Programa é
avaliado como Conceito Bom, uma vez que 64,3% dos docentes tiveram participação em eventos, não havendo registro de
realização de  estágio de pesquisa ou pós-doutoramento durante o triênio Dos docentes permanentes, em média, 63,3%
lecionaram na pós-graduação e 71,7% orientaram neste nível de ensino com Conceito Regular, nesses indicadores. A dimensão
do corpo discente em relação aos docentes permanentes é considerada conceito Muito Bom, atingindo o valor de 7,1 de discentes
por docente permanente. As atividades de pesquisa unem às necessidades de municípios, com conceito Muito Bom. A ampla
maioria das disciplinas oferecidas está sob a responsabilidade de docentes permanentes. Todos os docentes permanentes
participam em projetos de pesquisa, o que permite um conceito Muito Bom. Com relação à quantidade de projetos de pesquisa
em que os docentes permanentes se envolveram no triênio, 100% deles respeitaram a exigência da área, ou seja: participação em
no máximo 3 projetos, com responsabilidade e, no máximo, 2 projetos conceito Muito Bom.  Houve 58,9% de docentes
permanentes responsáveis por projetos de pesquisa, o que é considerado Conceito Regular. Dos projetos de pesquisa, 40,4%
contaram com financiamento: conceito Bom. A atuação dos docentes na graduação foi considerada Conceito Bom, pois  53% dos
docentes dão aula na Graduação,  44% orientam Iniciação Científica,  27% orientam Monografia e 25% dos projetos tem
participação de Estudantes da Graduação, alcançando-se um conceito Bom. Com relação à inserção acadêmica do corpo docente,
foi considerada Conceito Regular, na medida em que aparecem 20% dos docentes permanentes atuando nessa atividade.

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.

Bom30.00

3.2. Qualidade dos trabalhos de conclusão produzidos por discentes e egressos. Muito Bom40.00
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3.3. Aplicabilidade dos trabalhos produzidos. Muito Bom20.00

3.4. Envolvimento dos discentes em sua formação. Bom10.00

Comissão: Bom

O Programa iniciou suas atividades no Mestrado Profissional em 2010. No triênio, o Programa produziu 58 dissertações. O
número de titulados de mestrado em relação ao conjunto dos docentes permanentes recebeu o Conceito Regular . Do total de
saída de alunos, 96% se deu por titulação, o que é Conceito Muito Bom. Do total de concluintes no período, 91,4% foram
orientados por docentes permanentes, índice considerado Conceito Muito Bom. Em 2012 aparecem apenas 20% dos docentes
sem orientandos, que se somados com aqueles que possuem 1 ou 2 orientandos, temos que em 2012, 36% dos docentes estavam
sem atingir o mínimo de orientados. Neste ano encontramos 33,3% de docentes assumindo de 6 e 9 orientandos. Isso mostra uma
distribuição desequilibrada de orientação entre os docentes permanentes. A distribuição de defesas por orientador do corpo
permanente no triênio foi Conceito Bom. Os resumos das dissertações defendidas mostram adequação aos objetivos e definições
das linhas de pesquisa , com possibilidades de aplicabilidadeConceito Muito Bom. Todas as bancas foram compostas por
doutores e 96% possuíam membros externos o que confere conceito Muito Bom ao Programa. O percentual de discentes-autores
em relação ao total de discentes foi de 6,1%, enquanto a média de produção bibliográfica e técnica dos discentes por discente
matriculado foi 0,93%,  equivalendo  ao Conceito Bom. O tempo médio de titulação do mestrado no triênio foi de 25 meses,
inclusive para os bolsistas, o que confere o Conceito Muito Bom. Dos projetos de pesquisa em 2012, 25% contaram com a
presença alunos de graduação. Não houve participação nenhuma nos anos de 2010 e 2011, assim a média cai para 8,3% no
triênio, perfazendo um Conceito Deficiente. O mesmo acontece com a participação de mestrados que nada está registrado em
2010 e 2011. Em 2012 são 91,6% dos projetos com essa participação, encontrando-se, portanto, uma média no triênio de 30,5%
de projetos com participação de mestrandos. Assim, o Programa alcança o Conceito Fraco, nesse quesito.

Apreciação

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Fraco35.00

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

Bom15.00

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

Deficiente30.00

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

Bom20.00

Comissão: Regular

A média ponderada anual total da produção por docente permanente da Instituição foi de 59,83, sendo 59,06 referente à produção
de 83 artigos em periódico (12 A1, 15 A2, 16 B1, 17 B2, 0B3, 5 B4, 2 B5) e 0,78 referente à 2 livros (L2) e 2 capítulos (L2).
Tais valores, em comparação com as médias da área conferem conceito Fraco ao Programa. Dos docentes que se mantiveram
permanentes nos 3 anos, 30% publicaram, pelo menos, 3 trabalhos qualificados. O percentual de docentes permanentes com, no
mínimo, 2 veiculados em periódicos até B2 ou livros, no mínimo L2 foi de 20%, o que é considerado Conceito Deficiente nos
dois indicadores. A qualidade da produção do corpo docente em relação à sua aplicabilidade no contexto educativo é considerada
conceito Bom. A produção técnica dos membros do corpo docente atingiu uma média anual de 2,5  produtos/docente, valor
considerado Conceito Regular. As produções estão em sua maioria pertinentes à Proposta do Programa, recebendo conceito
Bom.

Apreciação

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Impacto do Programa. Muito Bom40.00

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

Muito Bom20.00

5.3. Integração e cooperação com organizações  e/ou  instituições setoriais
relacionados à área de conhecimento do

Muito Bom20.00
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Programa, com   vistas  ao  desenvolvimento  de  novas  soluções,  práticas,
produtos ou serviços nos ambientes profissional e/ou acadêmico.

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

Comissão: Muito Bom

No que se refere ao impacto e inserção educacionais e sociais, o Programa informa estar envolvido em desenvolvimento de
cursos, várias produções técnicas e materiais didáticos. O conjunto de tais atividades é considerado conceito Muito Bom. Já com
relação ao impacto e inserção científicos e tecnológicos, são relatados atividades tais como: organização de eventos, criação de
produtos e processos tecnológicos, entre outros. Assim, foi considerado conceito Muito Bom no triênio, em relação a este
indicador. Na integração e cooperação com outros Programas/Instituições, o Programa relata atividades de interdisciplinaridade,
fazendo parcerias interinstitucionais e, o conjunto dessas atividades, é avaliado com o Conceito Muito Bom. A página Web do
Programa contém informações sobre sua estrutura e funcionamento, mas seu acesso não é facilmente encontrado, recebendo
conceito Bom.

Apreciação
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Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

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

Muito Bom

A Proposta do Programa está clara mostrando esforço em relatar as realizações e o funcionamento e as linhas de Pesquisa de sustentação do
Programa. Aparece a vocação do Programa na área de Gestão e Avaliação da Educação Básica, incluindo-se outras propostas a partir das
diferentes Linhas de pesquisa.

Comentário
Comissão:
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Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Bom

2 - CORPO DOCENTE 20.00 Bom

3 - CORPO DISCENTE E TRABALHOS DE CONCLUSÃO 25.00 Bom

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 35.00 Regular

5 - INSERÇÃO SOCIAL 20.00 Muito Bom

Conceito Comissão:
3

Bom

Nota Comissão:

Apreciação
O Programa está fundamentado em uma Àrea bastante relevante à Educação, mas ainda precisa maior articulação entre Linhas e projetos de pesquisa. A produção
dos docentes e sua distribuição mais equitativa entre os docentes ainda é necessária, procurando-se cumprir as produções mínimas exigidas pela área.

Data Chancela: 28/11/2013
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Complementos

Revisão dos Projetos de Pesquisa integrantes de cada Linha de pesquisa eliminando-se sobreposições e a falta de pertinência, inclusive em relação
às dissertações defendidas.Recomenda-se, ainda, a inserção de discentes nos Projetos de Pesquisa em desenvolvimento. Demonstrar que as
parcerias de cooperação e intercâmbios estão redundando em produções intelectuais ou técnicas publicadas.Identificar com mais precisão as
produções oriundas do CAEd em relação àqueles oriundos de pesquisas e dissertações do Prgrama.

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
O Programa de Mestrado Profissional da Universidade Federal de Juiz de Fora solicita a reconsideração da nota 3 para nota 4. Essa solicitação baseia-se em um
levantamento quantitativo de cada Item e Subitem dos 5 Quesitos feitos para embasar as primeiras análises  da Comissão de Avaliação da Área da Educação da
Trienal.
 A Comissão de Reconsideração informa que o levantamento quantitativo utilizado para as primeiras análises da Comissão de Avaliação da Área teve apenas como
objetivo indicar as tendências e apontar a faixa onde se situa o Programa. O estabelecimento da nota final é resultado de uma análise qualitativa, que pondera os
dados quantitativos no contexto da estrutura e funcionamento do Programa. Dessa forma, o número encontrado pelo Programa não acolhe o complexo conjunto de
aspectos analisados pela Comissão de Avaliação. É preciso destacar que mesmo no estudo realizado o próprio  Programa evidencia a necessidade da continuidade do
seu amadurecimento acadêmico e intensificação da sua produção intelectual qualificada. Ressalta-se que a divulgação de sua produção técnica é uma importante
contribuição que o Programa poderá oferecer a Área. Observe-se, neste sentido, que Item (4.1) o Programa apresenta pontuação ainda insatisfatória não atendendo as
exigências da Área, conforme definido no Documento de Área.
Face ao exposto a Comissão de reconsideração reitera a nota 3 atribuída ao Programa de Mestrado Profissional da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Data Chancela: 11/04/2014

Nota CTC-ES
3Nota:

Apreciação
O pedido de reconsideração não apresentou elementos novos que permitissem modificar a avaliação realizada. Desta forma, o CTC acompanha a área e mantém a
nota 3.

Data Chancela: 16/04/2014

Comissão Responsável pela Reconsideração: Sigla IES
ALICE MIRIAM HAPP BOTLER UFPE Consultor(a)

ANGELA MARIA MARTINS UNICID Consultor(a)

CLARILZA PRADO DE SOUSA PUC/SP Coordenador(a)

DORIS PIRES VARGAS BOLZAN UFSM Consultor(a)

EDSON FRANCISCO DE ANDRADE UFPE Consultor(a)

FLAVIA OBINO CORREA WERLE UNISINOS Consultor(a)

MÁRCIA DE SOUZA HOBOLD UNIVILLE Consultor(a)

MARILDA APARECIDA BEHRENS PUC/PR Consultor(a)

MARILIA COSTA MOROSINI PUC/RS Consultor(a)

RICARDO RIBEIRO UNESP Consultor(a)
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