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

Área de Avaliação: 20 - ENFERMAGEM

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

Enfermagem Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início

Enfermagem Mestrado 2010

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016033P1 - Enfermagem

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.

Regular50.00

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.

Fraco20.00

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

Comissão: Regular

1.1.	Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e
proposta curricular.

O Programa iniciou com o mestrado acadêmico em agosto de 2010, possui uma área de concentração: Cuidado em Saúde e
Enfermagem; e duas linhas de pesquisa: Tecnologia e Comunicação no Cuidado em Saúde e Enfermagem e Fundamentos
Teóricos, Políticos e Culturais do Cuidado em Saúde e Enfermagem. São 33 projetos de pesquisa vinculados a linha 1 e 6
projetos de pesquisa vinculados a linha 2. Constata-se um desequilíbrio entre a quantidade de projetos de pesquisa entre as
linhas. Observa-se um número excessivo de projetos de pesquisa especialmente na linha 1. Ocorre também uma incoerência de
vários projetos de pesquisa que não demonstram aderência à linha de pesquisa.
O Programa conta com 13 professores, sendo 10 permanentes e 3 colaboradores. Um docente segundo informações do Coleta
CAPES foi desligado do programa.
São utilizadas estratégias didático-pedagógicas de inserção do aluno da pós-graduação no processo de ensino de graduação
através da disciplina obrigatória Educação em Enfermagem e das disciplinas Prática de Ensino I e II que são consideradas como
Estágio de Docência. Sendo assim, ministram aulas teóricas e práticas e se envolvem nas demais atividades da disciplina como,
preparação de aula, preparação e correção de exercícios e provas, bem como orientam Trabalhos de Conclusão de Curso
(monografia) e participam de Banca de Trabalho de Conclusão de Curso. Todas estas atividades são realizadas sempre sob a
supervisão de seu professor orientador. Foram ofertadas 5 disciplinas em 2010, 14 em 2012 e 13 em 2013. Algumas disciplinas
ainda necessitam de adequações e atualização das referências bibliográficas.
O Curso iniciou com 10 alunos em 2010, 10 em 2011 e 15 em 2012.
Não há informação disponível no Coleta CAPES caderno de proposta sobre a estrutura curricular do curso, no entanto ao
consultar, a ficha de recomendação de aprovação de Curso Novo CAPES constata-se que há um detalhamento da estrutura
curricular. São 30 créditos, 21 obrigatórios (3 para práticas de ensino, 10

Apreciação
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processos de defesa do mestrado, 8 em disciplinas na área de concentração), 9 créditos em disciplinas eletivas . Há relato de
disciplina voltada a área de concentração e disciplina de suporte metodológico.
É necessário melhorar a qualidade e o detalhamento das informações referentes à visão geral, evolução e tendências sobre a
Proposta do Programa.

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.

Referem estar realizando esforços para a promoção de intercâmbios, realizando contatos com outros programas. Os docentes
deste programa participaram da elaboração do Projeto para Implantação de um programa de Doutorado Interinstitucional
(DINTER) em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Não há detalhamento sobre com relação ao planejamento a ser adotado, com vistas a suprir as lacunas existentes.

1.3.	Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão.
O Programa de Pós-Graduação utiliza as dependências da Faculdade de Enfermagem e outras Unidades Acadêmicas da UFJF,
agendadas previamente, para as atividades didáticas e de pesquisa, como também o anfiteatro para realização de eventos, tais
como Aula Inaugural e Seminários.
O Centro de Difusão do Conhecimento (CDC) é composto por 14 bibliotecas, sendo uma biblioteca universitária e 13 bibliotecas
localizadas nas unidades acadêmicas. O CDC conta com 80 funcionários e possui acervo de 128.336 títulos e 306.589
exemplares de livros, teses, dissertações, publicações governamentais e materiais multimídias; 2.919 títulos de periódicos
impressos, sendo 307 correntes; e 2.325 títulos de e-books.
No triênio 2010 - 2012 foi feita a aquisição de material bibliográfico: 11.332 títulos, 45.696 exemplares. Também foram
adquiridas fontes de informação online.
Neste mesmo período, foram modernizada as bibliotecas das Faculdades de Medicina, Odontologia, Economia, Ciências
Humanas e Ciências Exatas. Há um módulo do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA-Biblioteca) , responsável pela
automação dos serviços de consulta, reserva e empréstimo. Todos o s alunos e docentes da UFJF têm acesso integral ao conteúdo
do Portal Periódicos CAPES, inclusive por acesso por Proxy a partir de qualquer computador fora do campus. A Biblioteca
Digital de Teses e Dissertações contém todas as teses e dissertações da pós-graduação, defendidas na UFJF, disponíveis no site
www.bdtd.ufjf.br.
O CDC possui infocentro com 30 computadores, realiza treinamento de usuários em pesquisa e normalização bibliográfica, bem
como serviços de comutação bibliográfica e de confecção de fichas catalográficas para TCCs, dissertações e teses.
O Programa de Pós-Graduação utiliza os recursos de informática disponíveis no Centro de Ciências da Saúde, pois este possui
uma unidade de informática e um laboratório para uso das unidades que abriga.

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.

Regular15.00

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

Muito Bom25.00

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

Muito Bom35.00

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.

Deficiente15.00
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Comissão: Bom

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
O corpo docente é composto por 10 docentes permanentes (3 colaboradores), todos doutores. Dos 10 DP, 6 tem doutorado em
Enfermagem, 3 em Saúde coletiva e 1 em Enfermagem em Saúde Pública. 3 DP tem alunos de iniciação científica, 8 DP
orientaram monografia na graduação, 8 DP desenvolvem atividades de ensino na graduação. No Programa 58,1% dos docentes
permanentes apresenta tem alguma inserção nacional, principalmente através da participação de bancas e algumas atividades
externas; possuem uma projeção regional, nenhum docente tem projeção internacional. A inserção e projeção nacional são
limitadas e a projeção internacional não ficou evidenciada pelos registros no coleta CAPES.

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação do Programa
87,1% dos os DP participaram de projetos de pesquisa. 93,5 % dos DP ministraram disciplinas na PG, o que significa que 2 não
ministraram disciplina no Programa, em 2012. Nas atividades de orientação, 96,8% dos DP orientam no Programa e 67,7%
destes tem de 2 a 8 orientandos. Nove docentes permanentes foram estáveis no programa. Todos DP tem dedicação integral e
trabalham em regime de 40hs. Todos DP tem orientação de mestrado em andamento.

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do Programa.
As atividades da pós-graduação (ensino, pesquisa e orientação) são desenvolvidas de forma equilibrada entre os DP.
Dos DP, 77,4% ministram disciplinas na graduação e 80,6% orienta trabalhos de IC/IT/TCC e os dados mostram uma diminuição
do número de docentes permanentes (7) envolvidos nestas atividades de graduação no ano de 2012.
Todos os DP são responsáveis por projetos de pesquisa. Nas atividades de orientação, todos DP tiveram orientações concluídas
no triênio e todos têm alunos em orientação de mestrado.
Três DP participam como docentes em outros programas de pós-graduação, onde ministram disciplinas e orientam alunos.
Os docentes do programa participaram da elaboração do Projeto para Implantação de um programa de DINTER em parceria com
a UNICAMP e participarão como co-orientadores deste.

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.
Em 2010 nove docentes permanentes desenvolveram atividades de ensino na graduação, 8 DP em 2011 e 7 DP em 2012.  77,4%
dos DP desenvolveram atividades de ensino na graduação no triênio. Com relação à orientação de alunos de graduação (na
iniciação científica e trabalho de conclusão de curso), 8 DP orientaram em 2010, 10 em 2011 e 7 em 2012. 83,3% orientaram no
triênio.
Apenas alguns projetos de pesquisa envolvem alunos de mestrado. Não há envolvimento de alunos da graduação segundo as
informações apresentadas. Há uma insuficiência de informações sobre a equipe de pesquisa, em alguns  ementa não é clara, além
de haver uma concentração de projetos numa das linhas. No entanto, vários projetos estão somente a cargo dos docentes.

2.5. Proporção do corpo docente com importante captação de recursos para pesquisa.
Não há informação sobre captação de recursos financeiros para projetos de pesquisas pelos docentes permanentes do Programa
no triênio.

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.

Bom20.00

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

Bom20.00

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da
pós-graduação e da graduação (no caso de

Fraco50.00
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IES com curso de graduação na área) na produção científica do programa,
aferida por publicações e outros indicadores pertinentes à área.

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

Bom10.00

Comissão: Regular

3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à
dimensão do corpo discente.

O Programa teve 30 alunos matriculados no triênio (10 em 2011 e 20 em 2012). Foi 35 o total de alunos novos no mestrado
durante o triênio (10 em 2010; 10 em 2011, 15 em 2012). Foram 10 alunos titulados no mestrado pelos DP no triênio (10 em
2012). 0,38 é a razão entre mestres titulados e discentes do programa. 1,0 é a razão entre titulados (dissertações) e corpo de
docente permanente. O tempo médio de conclusão da dissertação é de 23 meses.

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

Em 2012, todos os 10 DP tiveram alunos titulados sob sua orientação. O Programa teve 100,0% dos DP com mestres titulados no
ano de 2012 e nenhum titulado em 2010 e 2011 (o curso iniciou em agosto de 2010).

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.

O total de artigos publicados no triênio foi de 70 (14 artigos em 2010, 24 artigos em 2011 e 32 artigos em 2012). Foram 14
artigos de autoria discente/egresso no triênio (1 artigo publicado em 2010, 4 em 2011 e 9 em 2012). Dos 14 artigos de autoria
discente/egresso do triênio, 9 foram publicados em periódicos com Qualis B3 ou superior (1 em 2010, 4 em 2011 e 4 em 2012).
O percentual de artigos de autoria discente/egresso no triênio foi de 20% e 12,9% é o percentual de artigos B3 de artigos de
autoria discente/egresso no triênio.

3.4.    Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e
percentual de bolsistas titulados
100% dos bolsistas do Programa titularam num período igual ou inferior a 30 meses. O tempo médio de titulação do mestrado no
triênio é menor que 24 meses.

Apreciação

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Regular40.00

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

Regular40.00

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

Comissão: Regular

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente

O Curso apresentou 66 artigos no triênio; sendo 6,6 a média do curso de artigos publicados por DP. Foram publicados 15 artigos
em 2010 (1 – A1); (1 – A2); (2 – B 1); (2 – B 2); (4 – B 3); (4 – B 4); (1– B 5). Em 2011  foram publicados 23 artigos (Nenhum
– A1); (2 – A2); (4 – B 1); (6 – B 2); (7 – B 3); (2 – B 4); (2 – B 5). Em 2012 foram 28 artigos (nenhum – A1); (1 – A2); (5 – B
1); (8 – B 2); (7 – B 3); (5 – B 4); (2 – B 5).
A produção intelectual total dos DP do Programa no triênio é de 69 publicações (66 artigos científicos em periódicos e 3 livros).
Com média de 6,9 publicações por DP.

Apreciação
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A análise da produção média per capita do Curso indica que a pontuação ponderada do total de artigos foi de 274 pontos e 24,2%
do total de artigos publicados pelos docentes permanentes em periódicos com Qualis B1 ou superior, no triênio, sendo
compatível com o conceito Regular estabelecido pela Área neste triênio, isto é, Regular = maior ou igual a 200 pontos e 15% dos
artigos publicados em periódicos B1 ou superior.
A média de pontos por docente permanente mostrou tendência de crescimento ainda centrada em artigos Qualis B2,
comparativamente aos três anos, recomenda-se incrementar a produção em artigos com Qualis B1 ou superior.

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

Destaca-se que o Programa contou com a participação de 10 docentes permanentes em 2010, 11 em 2011 e 10 em 012,
perfazendo número médio de 10,3 docentes permanentes no triênio. As publicações qualificadas desse núcleo de docentes
permanentes totalizaram 68 autorias em artigos, assim distribuídas no triênio: 1 A1, 5 A2, 12 B1, 15 B2, 19 B3, 11 B4 e 5 B5.
A análise da produção média per capita de autorias em artigos de docentes permanentes do Curso indica que 60% dos docentes
permanentes obtiveram pontuação ponderada em autorias igual ou superior a 200 pontos e 70% publicaram um artigo, no
mínimo, em B1 ou superior no triênio, sendo compatível com o conceito R estabelecido pela Área neste triênio, isto é, Regular.

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

A produção técnica em 2010 inclui 02 serviços técnicos, 3 cursos de curta duração, 5 desenvolvimentos de materiais didáticos e
instrucionais, 08 organização de eventos, 54 apresentações de trabalhos e 1 outra produção técnica. Em 2011 a produção inclui 2
serviços técnicos, 3 cursos de curta duração, 10 desenvolvimentos de materiais didáticos e instrucionais, 7 organização de
eventos, 89 apresentação de trabalhos, 1 desenvolvimento de produto e 07 outras produções. Em 2012 a produção inclui 1
serviço técnico, 5 cursos de curta duração, 7 desenvolvimentos de materiais didáticos e instrucionais, 7 organização de eventos,
55 apresentações de trabalhos e 7 outras produções.
O Programa também produziu 3 livros no triênio (1 em 2010, 1 em 2011, 1 em 2012)  e nenhum capítulo de livro no triênio.

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Regular30.00

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.

Regular55.00

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. Regular15.00

Comissão: Regular

5.1.       Inserção e impacto regional e (ou) nacional do Programa

O Programa tem sido importante para incentivar/consolidar o desenvolvimento de pesquisa em enfermagem na universidade,
contribuindo para formação de mestres. Parte dos docentes do Programa apresenta articulação com os serviços, supervisionam as
atividades de seus orientandos no curso de graduação, especialização e residência.
Os egressos da turma de 2010 estão participando de processo seletivo em curso de doutorado em outros Programas. A inserção e
o impacto nacional ainda são limitados.

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

Os DP do Programa durante o triênio participaram de atividades em outros programas de pós-graduação em atividades de
docência e orientação, bancas de dissertação e tese. Participaram da elaboração do

Apreciação
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projeto do Doutorado Interinstitucional (DINTER) da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora com a
Universidade de Campinas (UNICAMP). Existe interação do Programa com Hospital Universitário e com a Prefeitura do
município visando o fortalecimento da capacitação de enfermeiros para ensino e pesquisa, o que favorece a inserção da docência.
Outras formas de integração consiste na participação dos alguns docentes como revisores de periódicos, membros de corpo
editorial, organização e participação em eventos.
Há iniciativas de cooperação do Programa que necessitam ser ampliadas, a fim de desenvolver a pesquisa e a pós-graduação.

5.3.    Visibilidade ou transparência dada pelo Programa à sua atuação
A página da web é parcialmente atualizada e apresenta os critérios de seleção para ingresso no Programa. Contudo não apresenta
a produção docente, dados sobre financiamentos para pesquisa e não disponibiliza as dissertações dos alunos. Apresenta o
conteúdo somente em português.

Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

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

Fraco

O curso não apresentou informações descritivas no caderno Proposta do Programa no item relativo a visão geral, evolução e tendências sobre a
proposta do Programa tais como: estrutura curricular, possíveis reformulações realizadas , plano de metas focando o planejamento para
desenvolver o fortalecimento do corpo docente, a inserção e projeção nacional e o incremento da publicação.
Sobre o corpo docente não há informações sobre os financiamentos obtidos para pesquisa. Na produção intelectual há necessidade de
complementariedade nas informações quanto à produção técnica.
Com relação a Proposta do Programa - visibilidade, observa-se que a página da web não contém informações suficientes para dar visibilidade ao
Programa. Com relação integração regional e nacional é necessário apresentar maiores informações sobre as inserções dos docentes em outras
instituições e outros órgãos.

Comentário
Comissão:

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Regular

2 - CORPO DOCENTE 15.00 Bom

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 30.00 Regular

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 40.00 Regular

5 - INSERÇÃO SOCIAL 15.00 Regular

Conceito Comissão:
3

Regular

Nota Comissão:

Apreciação
O Curso foi aprovado em 2009, iniciou seu funcionamento em agosto de 2010. Foram identificadas fragilidades com relação a adequação e coerência dos projetos
nas linhas de pesquisa, bem como distribuição pouco equilibrada dos mesmos nas respectivas linhas de pesquisa. A produção de artigos no Programa aumentou
quantitativamente no triênio, mas observa-se ainda concentração em artigos Qualis B2. Há limitação na captação de recursos para financiamento da pesquisa pelos
docentes do Programa.
O Programa necessita estabelecer um planejamento de modo a ampliar sua inserção e impacto nacional, qualificar o espaço institucional para pesquisa, incentivar a
captação de recursos para a pesquisa, adequar os projetos de pesquisa as linhas do Programa, investir na publicação em periódicos Qualis B1 ou superior.

Data Chancela: 27/11/2013
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Complementos

Recomenda-se que o Programa desenvolva esforços para implementação de estratégias que viabilizem maior inserção nacional e internacional dos
docentes permanentes, qualificar o espaço institucional de modo a fixar docentes permanentes no Programa, criar mecanismos de indução a
captação de recursos para a pesquisa, investir na publicação em periódicos Qualis B1 ou superior. Criar mecanismos de acompanhamento da
produção docente e discente, para a inserção de alunos nos projetos de pesquisa qualificando a auto-avaliação do Programa e o planejamento para
o futuro, bem como, o estabelecimento de metas. Recomenda-se a adequação, coerência e distribuição dos projetos nas respectivas linhas de
pesquisa.

Não

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa?
Justificativa da recomendação de visita ao programa.
O Programa completou seu primeiro triênio e foi avaliado. Foi identificado várias fragilidades com relação a informação fornecida no Coleta
CAPES. Há concentração de projetos numa linha e é necessário adequar os projetos de pesquisa as linhas do Programa, a inserção e projeção dos
docentes permanentes e a produção científica.É importante identificar o comprometimento institucional com relação a pós-graduação e contribuir
para que o Programa estabeleça um planejamento para o seu desenvolvimento.

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:

Sim

Nota CTC-ES:

Nota CTC-ES

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

3Data Chancela:

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
BENEDITA MARIA REGO DEUSDARÁ RODRIGUES UERJ Consultor(a)

CARMEN GRACINDA SILVAN SCOCHI USP/RP Coordenador(a)

CLACI FÁTIMA WEIRICH ROSSO UFG Consultor(a)

CRISTINA MARIA GALVAO USP/RP Consultor(a)

CRISTINA MARIA GARCIA DE LIMA PARADA UNESP/BOT Consultor(a)

DENIZE BOUTTELET MUNARI UFG Coordenador(a) Adjunto(a)

ENILDA ROSENDO DO NASCIMENTO UFBA Consultor(a)

FLÁVIA REGINA SOUZA RAMOS UFSC Consultor(a)

FRANCINE LIMA GELBCKE UFSC Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

FRANCIS SOLANGE VIEIRA TOURINHO UFRN Consultor(a)

ISILIA APARECIDA SILVA USP Consultor(a)

JORDANA DE ALMEIDA NOGUEIRA UFPB/J.P. Consultor(a)

LUCIANE PRADO KANTORSKI UFPEL Consultor(a)

MÁRCIA DE ASSUNCAO FERREIRA UFRJ Consultor(a)

MARIA ALICE DIAS DA SILVA LIMA UFRGS Consultor(a)

MARIA GABY RIVERO DE GUTIERREZ UNIFESP Consultor(a)

MARIA MÁRCIA BACHION UFG Consultor(a)
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Teste de Aplicativo. Sem valor legal.

Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
MARTA REGINA CEZAR-VAZ FURG Consultor(a)

MAVILDE DA LUZ GONCALVES PEDREIRA UNIFESP Consultor(a)

ROBERTA CUNHA MATHEUS RODRIGUES UNICAMP Consultor(a)

TANIA COUTO MACHADO CHIANCA UFMG Consultor(a)

THELMA LEITE DE ARAUJO UFC Consultor(a)
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