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Ficha de Avaliação

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

Área de Avaliação: 19 - FARMÁCIA

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

CIÊNCIAS Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início

CIÊNCIAS Mestrado 2010

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016032P5 - CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

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.

Bom50.00

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.

Bom20.00

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. Muito Bom30.00

Comissão: Bom

O curso de mestrado da UFJF, na área de Ciências Farmacêuticas, foi iniciado em 2010. Apresenta uma área de concentração
intitulada de Produtos Naturais Bioativos abrigando duas linhas de pesquisa, L1 - Bioprospecção de Produtos Naturais e L2 -
Controle de Qualidade de Plantas Medicinais e Fitomedicamentos. Ao final do Curso, o Mestre em Ciências Farmacêuticas
deverá ter adquirido conhecimento científico capaz de compreender as atividades relacionadas com a pesquisa em
desenvolvimento de produtos fitofarmacêuticos, envolvendo conteúdos de biossíntese, processos de extração, purificação,
isolamento e identificação de substâncias bioativas, métodos analíticos e estudos farmacotécnicos, bem como tópicos avançados
em farmacologia e avaliação farmacológica.

A natureza dos projetos entre as linhas é diversificada. Foram observados projetos isolados, projetos de extensão, projetos de
desenvolvimento e projetos de pesquisa. Alguns títulos dos projetos não refletem aspectos relacionados à atividade de pesquisa e
não estão em harmonia com a temática das linhas. É referida a existência de apoio financeiro e bolsas para o desenvolvimento
dos projetos de pesquisa.

As disciplinas que compõem a matriz curricular (n=21 disciplinas) estão em concordância com a temática das linhas de pesquisa
e com a área de concentração, viabilizando boa formação dos alunos com o perfil desejado pelo programa.

É referido nos relatórios que, em decorrência da demanda por profissionais qualificados nas áreas de ensino, pesquisa e de
mercado de trabalho, uma das perspectivas do Programa de Ciências Farmacêuticas é aumentar o número de docentes e discentes
para os próximos anos. Além disso, este Programa tem estimulado seu corpo docente a ampliar sua atuação em outras linhas de
pesquisa para atenderem, de uma forma mais ampla, as necessidades dos profissionais que atuam no campo farmacêutico, tanto
regional quanto nacional e internacional. Entre as linhas de pesquisa que podem ser implantadas, destacam-se: assistência
farmacêutica, tecnologia e inovação terapêuticas e biociências aplicadas.
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De acordo com os relatórios, a infraestrutura de biblioteca, informática, de laboratórios e salas para a pós-graduação, é adequada
para o desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa. A Faculdade de Farmácia, da Universidade Federal de Juiz de Fora,
conta com dez laboratórios onde são desenvolvidas atividades de pesquisa e que estão sendo motivo de adequações de seus
espaços para atendimento das exigências sanitárias e melhoria das instalações. O Laboratório de Pesquisa em Produtos Naturais,
situado no Instituto de Ciências Biológicas (ICB), e o Centro de Biologia da Reprodução integram a infraestrutura de
laboratórios do Programa. Através dos editais CT-Infra (2010, 2011 e 2012) e pró-equipamentos (2010, 2011 e 2012), o PPGCF
tem adquirido equipamentos robustos para implantação da Central Analítica de Bioprodutos e Bioprocessos. Entre os
equipamentos adquiridos destacam-se: cromatógrafo líquido de alta eficiência em escala semipreparativa; cromatógrafo em
contra-corrente de alta velocidade; microscópio eletrônico de varredura; módulo de termogravimetria, entre outros. A Central
Analítica está em fase de reforma e abrigará todos os equipamentos analíticos, bem como aqueles para a avaliação biológica de
caráter multiusuário.

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.

Bom15.00

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.

Bom30.00

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.

Bom10.00

2.5. Proporção do corpo docente com importante captação de recursos para
pesquisa (Agências de Fomento, Bolsa de Produtividade, Financiamentos
Nacionais e Internacionais, Convênios, etc...).

Muito Bom15.00

Comissão: Bom

O corpo docente, no triênio, esteve composto da seguinte forma: em 2010 havia 12 docentes permanentes, dois docentes
colaboradores e um visitante, em 2011, 15 docentes permanentes e quatro colaboradores, e em 2012 por 13 docentes
permanentes e seis colaboradores, aparentemente uma tentativa de ajustes do núcleo permanente. Todos os docentes possuem
formação e experiência compatíveis com a proposta do Programa em Ciências Farmacêuticas (PPGCF), em nível de mestrado.
Os docentes obtiveram grau de Doutor no Brasil. Todos os docentes tem atuado como consultores técnico-científicos de agências
de fomento e de revistas científicas.

Em relação à atuação em outros programas, no final do triênio foi visto que cinco docentes do núcleo permanente estavam
vinculados a outros programas de pós-graduação.

O corpo docente do PPGCF tem vínculo institucional em tempo integral, ministra disciplinas na graduação e na pós-graduação.
Os docentes permanentes estão envolvidos em projetos de pesquisa e atividades relacionadas à orientação de iniciação científica
(IC) e de trabalho de conclusão de curso (TCC). Em geral, há equilíbrio na participação dos docentes nas atividades de ensino,
pesquisa e orientação de IC.

O PPGCF não depende de docentes colaboradores para as atividades de ensino e orientação na pós-graduação, uma vez que a
maior parte dessas atividades tem sido desenvolvida pelos docentes do núcleo permanente. Todos os docentes do núcleo
permanente estavam com orientação no triênio, observando-se uma boa distribuição das orientações de pós-graduandos.

As estratégias de cooperação e intercâmbio têm sido buscadas e estabelecidas pelos docentes envolvidos no Programa. É relatado
que em 2012 foram firmadas novas parcerias internas com os Programas de Pós-
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Graduação em Química, Saúde, Ciências Biológicas (Imunologia/Genética e Biotecnologia), Ecologia e Ciência e Tecnologia do
Leite e Derivados, com o Departamento de Física da UFJF e com Centros de Excelência em Pesquisa como Farmanguinhos
(FIOCRUZ) e Funed. Essas parcerias têm permitido a viabilidade de execução de experimentos diferenciados que não são
realizados in loco, bem como a transferência de tecnologias. Através dos editais CT-Infra (2010, 2011 e 2012) e pró-
equipamentos (2010, 2011 e 2012), o PPGCF adquiriu equipamentos para implantação da Central Analítica de Bioprodutos e
Bioprocessos. O PPGCF, em 2012, teve dois docentes permanentes com bolsa de produtividade do CNPq.

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.

Bom20.00

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

Fraco20.00

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.

Regular50.00

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas:
Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados.

Muito Bom10.00

Comissão: Regular

3.1 O número médio de orientações por docente atingiu percentis entre 25 e 30 compatível com conceito "Bom". Foram titulados
no triênio 12 mestres, alcançando um percentil 40 o que corresponde ao conceito "Bom" na razão de titulados/matriculados.

3.2 A distribuição de dissertações concluídas em relação ao corpo docente permanente situou-se entre os percentis 10 e 5, se
apresentando como “Fraco”. Observa-se que em 2010 dois docentes do núcleo permanente encontravam-se sem orientação e
nenhum orientador possuía três ou mais orientações; em 2011 apenas um docente encontrava-se sem orientação, dois docentes
colaboradores com orientação e três docentes possuíam três ou mais orientações; em 2012, observam-se dois docentes
permanentes sem orientação, quatro docentes colaboradores com orientação e dois docentes permanentes com três ou mais
orientações, configurando o conceito alcançado neste item.

A qualidade das dissertações está traduzida nas publicações do programa com a participação discente. Neste quesito, baseado nos
indicadores estabelecidos, nota-se que a autoria discente em relação ao total de publicações foi compatível com o conceito
“Bom”, situada entre os percentis 30 e 40 da curva de distribuição da área, porém a produção discente em relação ao núcleo
permanente foi "Fraca", situada entre os percentis 20 e 10, e a produção dos egressos em relação ao numero de titulados foi
"Regular", situando-se entre os percentis 20 e 25 da curva de distribuição da área. Dessa forma o item 3.3 foi avaliado como
"Regular". Cabe mencionar que no ano de 2010, início do curso de mestrado, não houve produção com discente. A produção
total discente concentrou-se no estrato B1 neste triênio (seis trabalhos num total de dez), uma produção ainda discreta, mas de
boa qualidade. Nota-se uma participação expressiva de docentes e discentes em eventos científicos nacionais e internacionais.

O tempo médio de titulação ficou em 24 meses, compatível com o conceito “Muito Bom”.

Apreciação

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Bom40.00
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4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
permanente do Programa.

Bom40.00

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

Comissão: Bom

A produção qualificada do programa atingiu o conceito “Bom”, com pontuação situada entre os percentis 25 e 30. Quanto ao
aspecto qualitativo observamos ainda uma concentração nos estratos mais baixos, com percentual maior em B2 (B1= 25,8;
B2=27,5; B3=16,3; B5=19,8%).

O percentual de docentes com produção acima da mediana da área (pontos /triênio) foi de 46%, situando-se entre os percentis 40
e 50 da curva de distribuição da área, considerado “Bom”.  O percentual de docentes com produção acima do percentil 80 da
curva da área foi de 15,4%, também considerado “Bom”, segundo os critérios da área. A produção qualificada está concentrada
em seis docentes do núcleo permanente do programa, correspondendo a 45% do corpo docente.
O Programa não apresentou no triênio produção de livros ou capítulos.
A produção técnica foi pontuada como “Bom”, relacionada principalmente ao depósito de patentes (7), desenvolvimento de
produtos hospitalares e de produtos farmacêuticos, em consonância com a proposta do programa que visa o desenvolvimento de
insumos farmacêuticos.

Apreciação

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Bom30.00

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.

Bom55.00

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. Muito Bom15.00

Comissão: Bom

A inserção e impacto regional e/ou nacional do PPGCF podem ser observados a partir da formação de recursos humanos
qualificados para o ensino e a pesquisa na área das Ciências Farmacêuticas. Tem interação com diferentes instituições do Brasil
(UFAP, UFF, FIOCRUZ, UFRJ, UFMG,UFV, UNIFAL, UFOP, UFSJ, UFVJM, USP, UFSP, UNICAMP, entre outras) para
estabelecimento de parcerias. Existem vários projetos de extensão cadastrados e, por conseguinte, acredita-se que os docentes do
programa realizam atividades de extensão, interagindo com o serviço e comunidade. O PPGCF tem contribuído com os
programas de residência (Farmácia, Análises Clínicas e Multiprofissional) da Faculdade de Farmácia através da orientação e de
disciplinas oferecidas aos residentes. Professores do PPGCF tem coordenado o Programa de Educação Tutorial (PET Saúde), que
é realizado nas Unidades de Atenção Primária de Juiz de Fora.

As informações sobre o Programa podem ser obtidas no endereço eletrônico http://www.ufjf.br/ppgcienciasfarmaceuticas. A
página está bem estruturada, contendo detalhes sobre o curso de mestrado adequadamente.

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 Muito Bom
4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL Regular
5 - INSERÇÃO SOCIAL Bom

Bom

Pela análise do relatório observamos uma qualidade na apresentação dos dados aquém do esperado para a equipe. Na análise da produção
bibliográfica realizada através dos caderno específicos, foram detectadas incongruências no preenchimento, com repetições e publicações que não
correspondiam ao triênio. Alguns trabalhos que não apresentavam páginas iniciais e finais, provavelmente por se tratarem de trabalhos aceitos
naquele ano, porém publicados no ano seguinte, tiveram seus dados confirmados através de consulta nas bases bibliográficas, e foram devidamente
alocados no ano correto da publicação e para as atividades técnicas não foram apresentados os respectivos registros para viabilizar a contabilização
de forma adequada.

Comentário
Comissão:

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Bom

2 - CORPO DOCENTE 20.00 Bom

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 30.00 Regular

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 40.00 Bom

5 - INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Bom

Conceito Comissão:
3

Bom

Nota Comissão:

Apreciação
A comissão recomenda a manutenção da nota 3 para este programa por entender que o mesmo ainda necessita de tempo para consolidar-se.

Data Chancela: 20/11/2013

Complementos

Manter o foco nos objetivos do programa no sentido de consolidar o programa com a formação de pessoal em quantidade e qualidade adequadas as
necessidades da área.

Para a consolidação de um programa novo recomenda-se a intensificar a produção de trabalhos com qualidade e com a participação discente;
Busca do equilíbrio entre as atividades didáticas e de orientação do programa; Busca de financiamento para incrementar a infraestrutura.

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
ADRIANA RAFFIN POHLMANN UFRGS Consultor(a)

ADRIANO ANTUNES DE SOUZA ARAUJO FUFSE Consultor(a)

ANA LUISA PALHARES DE MIRANDA UFRJ Consultor(a)
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Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
ARMANDO DA SILVA CUNHA JUNIOR UFMG Consultor(a)

CELSO VATARU NAKAMURA UEM Consultor(a)

CESAR AUGUSTO SOUZA DE ANDRADE UFPE Consultor(a)

CLARICE MADALENA BUENO ROLIM UFSM Consultor(a)

DULCINEIA SAES PARRA ABDALLA USP Coordenador(a)

ELIANA MARTINS LIMA UFG Consultor(a)

ERNANI PINTO JUNIOR USP Consultor(a)

FERNANDA NERVO RAFFIN UFRN Consultor(a)

MARTA MARIA DE FRANCA FONTELES UFC Coordenador(a) Adjunto(a)

NORBERTO PEPORINE LOPES USP Consultor(a)

SANDRO ROBERTO VALENTINI UNESP/ARAR Consultor(a)

SILVIA STANISCUASKI GUTERRES UFRGS Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

TANIA BEATRIZ CRECZYNSKI PASA UFSC Consultor(a)

TANIA MARI BELLE BRESOLIN UNIVALI Consultor(a)

VERA LUCIA LANCHOTE USP Consultor(a)
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