
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: 2 - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Programa:

Curso Nível Ano Ano

Ciência da Computação Mestrado 2011 2012

NívelCurso Ano Início

Ciência da Computação Mestrado 2011

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016034P8 - Ciência da Computação

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.

Bom35.00

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.

Bom35.00

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. Regular30.00

Comissão: Bom

O programa possui uma área de concentração com duas linhas de pesquisa, uma em Aplicações em Computação e outra em
Sistemas e Tecnologia da Computação. O conjunto de disciplinas é bom e contempla um núcleo básico de áreas fundamentais da
computação, como Teoria da Computação, Algoritmos e Estruturas de Dados, Projeto e Análise de Algoritmos, Arquitetura de
Computadores e Metodologia de Pesquisa, sendo esta última obrigatória. As demais disciplinas cobrem as linhas de pesquisa do
programa.
A proposta do programa atende aos requisitos definidos no documento de área no que tange aos  critérios de coerência,
consistência e abrangência das áreas de concentração, oferecendo uma boa formação ao corpo discente.

São reportados vários projetos de pesquisa, porém com visível desbalanceamento entre as linhas de pesquisa. Em 2012 foram
reportados 8 auxílios financeiros para a linha de pesquisa de Sistemas e Tecnologia da Computação, e nenhum auxílio financeiro
par a área de Aplicações da Computação.

O programa tem realizado atividades e ações de planejamento que visam o seu desenvolvimento futuro e seu crescimento
institucional, contemplando os desafios científicos e a evolução da área.

A infraestrutura de ensino e pesquisa é regular. O relatório informa de forma superficial os investimentos realizados, bem como
melhorias na rede utilizada para pesquisa, mas não dá informações mais precisas que permitam avaliar a infraestutura para
pesquisa. São mencionados 5 núcleos de pesquisa, porém, não há detalhamento sobre instalações e recursos disponíveis.

Apreciação

2 - CORPO DOCENTE
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso
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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.

Muito Bom30.00

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.

Regular30.00

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.

Muito Bom10.00

Comissão: Bom

O corpo docente tem formação diversificada. Dos 16 docentes reportados em 2012, 10 docentes concluíram sua formação em
Ciência da Computação em instituições como UFMG, UFRJ, LNCC e U. Twente. Há docentes formados em outras áreas, sendo
2 docentes formados em Engenharia Mecânica, 2 em Engenharia Civil e 1 em Engenharia Química, todas na UFRJ.

Apenas um docente permanente e um colaborador possuíam bolsa de produtividade em pesquisa do CNPQ, nivel 2. Isto é
aceitável, considerando-se que o corpo docente é jovem. Este número é compatível com o de muitos programas de mesmo nível.

Dos 16 docentes reportados em 2012, há 4 docentes mais antigos e 12 mais jovens. Porém, um fato que chama a atenção é que 10
dos 16 docentes atuam em outro programa. Isto é mais do que o limite de 30% recomendado.

O relatório informa um número razoável de projetos. Entretanto, se consideramos os projetos que recebem auxílio financeiro
(excetuando-se os projetos que consistem unicamente em  bolsas) o número é reduzido.  Apenas 4 docentes  (o que corresponde a
25% do quadro docente) coordenam projetos que recebem auxílio financeiro de agências de fomento, um número abaixo do
desejável.

A maioria significativa do corpo docente atua ministrando aulas na graduação, o que é bom. Porém, alguns docentes tiveram
carga didática ligeiramente acima do recomendado, com 6 disciplinas no ano, o que pode comprometer a dedicação do corpo
docente a atividades de pesquisa.

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.

Não Aplicável35.00

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

Não Aplicável15.00

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.

Não Aplicável40.00

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

Não Aplicável10.00

Comissão: Não Aplicável

O curso foi criado em 2011, não tendo formado mestres no triênio. Não há, portanto, o que avaliar neste quesito.
Apreciação
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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 docente
permanente do Programa.

Regular30.00

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Fraco5.00

Comissão: Regular

A produção acadêmica do programa foi reportada para os anos de 2011 e 2012, refletida pelo seu índice geral, que coloca o
programa ligeiramente abaixo dos 50% mais produtivos da área. Este indicador é compatível como a média de programas de
nível 3.

Além disso, a publicação nos estratos mais altos (A1,A2,B1) é razoavelmente bem distribuída, uma vez que 10 dos 16 docentes
tiveram artigos publicados nesses estratos. Apenas 5 docentes tiveram alguma publicação em periódicos nos estratos mais altos
(A1,A2,B1) no triênio, o que indica um perfil bastante heterogêneo neste quesito.

O relatório não fornece informações significativas a respeito da produção técnica do programa, no que se refere a patentes,
softwares, atividades de empreendedorismo, formação de start-ups originadas por docentes e egressos do programa. Entretanto, é
prematuro esperar tais resultados para um programa criado recentemente.

Apreciação

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Fraco35.00

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.

Bom30.00

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

5.4. Internacionalização. Regular20.00

Comissão: Regular

A documentação apresentada não traz evidências da inserção e impacto regional do programa, portanto não é possível supor uma
inserção consistente do programa.

O relatório informa que o corpo docente do programa tem procurado interagir com os demais setores da universidade,
contribuindo com a infraestrutura de pesquisa no que tange a recursos de informática.

O programa disponibiliza informações sobre suas atividades acadêmicas em páginas atualizadas.

O programa tem procurado interagir  e colaborar com instituições consolidadas no Brasil e no exterior, entre elas PUC-RIO,
UFMG, UFRJ, Politécnico de Torino, Universidade da California, o que é bastante positivo.

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 Regular

Bom

No último quesito falta informação sobre inserção regional.
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 Não Aplicável

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 40.00 Regular

5 - INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Regular

Conceito Comissão:
3

Regular

Nota Comissão:

Apreciação
O programa foi criado em 2011 e ainda não formou mestres, portanto apenas na próxima avaliação poderá ser apreciada a situação real do programa. Salienta-se que
o preenchimento das informações foi adequado, à exceção de informações de impacto regional do programa.

Percebe-se um corpo docente adequado com um perfil de publicações ainda baixo, porém promissor.
Dada a juventude do corpo docente, espera-se um incremento de sua produção em função da formação de mestres.
Por fim, vale recomendar moderação com relação ao alto percentual de docentes com atuação em mais de um programa.

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

3Data Chancela:

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
ADENAUER CORREA YAMIN UFPEL Consultor(a)

ALBA CRISTINA MAGALHAES ALVES DE MELO UNB Consultor(a)

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA UFES Consultor(a)

ALBERTO HENRIQUE FRADE LAENDER UFMG Consultor(a)

ALTIGRAN SOARES DA SILVA UFAM Coordenador(a) Adjunto(a)
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Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
ARTUR ZIVIANI LNCC Consultor(a)

AUGUSTO CESAR ALVES SAMPAIO UFPE Consultor(a)

CELIO VINICIUS NEVES DE ALBUQUERQUE UFF Consultor(a)

CLAUDIA LINHARES SALES UFC Consultor(a)

CLÁUDIO LEONARDO LUCCHESI UFMS Consultor(a)

EDSON NORBERTO CÁCERES UFMS Consultor(a)

HERMES SENGER UFSCAR Consultor(a)

JAYME LUIZ SZWARCFITER UFRJ Consultor(a)

LUIS DA CUNHA LAMB UFRGS Consultor(a)

MARCO ANTONIO CASANOVA PUC-RIO Consultor(a)

MARTA LIMA DE QUEIROS MATTOSO UFRJ Consultor(a)

NELSON LUIS SALDANHA DA FONSECA UNICAMP Consultor(a)

PAULO CESAR MASIERO USP/SC Consultor(a)

PAULO HENRIQUE LEMELLE FERNANDES PUC/RS Consultor(a)

PHILIPPE OLIVIER ALEXANDRE NAVAUX UFRGS Coordenador(a)

RODOLFO JARDIM DE AZEVEDO UNICAMP Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

SANDRA APARECIDA DE AMO UFU Consultor(a)

SIANG WUN SONG UFABC Consultor(a)

THAIS VASCONCELOS BATISTA UFRN Consultor(a)
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