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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: 36 - GEOGRAFIA

Programa:

Curso Nível Ano Ano

GEOGRAFIA Mestrado 2011 2012

NívelCurso Ano Início

GEOGRAFIA Mestrado 2011

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32005016035P4 - GEOGRAFIA

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.

Regular20.00

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

Comissão: Regular

O Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora apresentou relatório referente a dois anos
do triênio: 2011 e 2012. Trata-se, portanto, de um curso novo em fase de consolidação.
A proposta do programa compõe-se por uma área de concentração e duas linhas de pesquisa. O número de disciplinas e a sua
diversidade atendem aos propósitos do programa muito embora em alguns casos as suas ementas e bibliografias mereçam revisão
e atualização. As linhas de pesquisa estão fomentadas por projetos de pesquisa com envolvimento de docentes e discentes,
necessitando todavia de melhor equilíbrio.
Considerando-se a localização da IFES, verifica-se a sua importância regional, atendendo a uma demanda proveniente
principalmente do Centro Sul de Minas Gerais e do território fluminense. Observa-se a preocupação com a qualificação do corpo
docente, mesmo se tratando na maioria de novos doutores, com uma política de fomento à realização de pós-doutorados tanto no
país como no exterior. Destaca-se que em razão do pouco tempo de existência, não se observa estratégias para a amplitude da
qualificação discente tampouco a de acompanhamento dos egressos.
As instalações são novas e os laboratórios estão em fase de melhoria dos seus equipamentos. Na proposta verifica-se que há
condições favoráveis ao desenvolvimento das pesquisas, os docentes possuem ambiente próprios que favorecem à orientação.
Todavia, não se tem clareza do acervo bibliográfico, mas há indícios de melhorias, uma vez que se encontra em fase de
construção uma nova biblioteca para centralizar o acervo da área de humanas.

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

Bom20.00
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compatibilidade e adequação à Proposta do Programa.

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

Bom25.00

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

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.

Muito Bom10.00

2.5. Captação de recursos para pesquisa (agencias de fomento, bolsa de
produtividade, financiamentos nacionais/ internacionais, convênios, etc) e
inserção acadêmica.

Regular10.00

Comissão: Bom

Com um total de 14 professores, o programa atende aos critérios dos 80% permanentes; titularidade adequada às linhas de
pesquisa e diversidade das instituições onde se intitularam. A distribuição dos docentes em relação às linhas de pesquisa ainda
necessita melhorar o equilíbrio, tanto no que diz respeito ao número de docentes por linha como em relação à produção.
O conjunto do corpo docente coordena projetos de pesquisa, alguns com auxílio financeiro. Observa-se um envolvimento por
parte do corpo docente com atividades de extensão, mas não se visualiza nos documentos a inserção dos docentes em atividades
externas, como participação em bancas externas, palestras além da participação em eventos científicos.

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 Aplicável20.00

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 Aplicável35.00

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 Aplicável15.00

3.5. Atividades acadêmicas complementares visando a formação diversificada e
diferenciada do corpo discente.

Regular10.00

3.6. Atuação profissional dos egressos. Não Aplicável5.00

Comissão: Regular

No que se refere ao corpo discente há vários indicadores que não puderam ser avaliados uma vez que o programa ainda não
apresenta defesas/ orientações concluídas.
Pelos dados apresentados verifica-se um número de orientandos distribuídos de forma equilibrada entre os docentes e nas linhas
de pesquisa com participação em projetos de pesquisa. Contudo, ainda não se visualizam outras atividades que proporcionem a
qualificação dos mesmos.

Apreciação

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso
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4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Fraco40.00

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. Regular10.00

4.4. Produção qualificada adicional. Fraco20.00

Comissão: Fraco

A produção bibliográfica do corpo docente ainda não atinge os indicadores da área, especialmente no que se refere à produção
qualificada, sendo ainda incipiente. A produção acadêmica mostra-se também concentrada em alguns docentes, tanto a
bibliográfica como a técnica. O Programa não apresentou a produção qualificada adicional o que se revela na avaliação do
referido item.

Apreciação

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Regular40.00

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.

Regular40.00

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

Comissão: Regular

O programa no último ano do triênio demonstrou maior empenho nas atividades que fomentam a educação, a cultura, e o
desenvolvimento sócioeconomico da região. Porém os resultados das atividades não são visualizados de forma efetiva e nem são
destacados nos relatórios. Da mesma forma, ainda não se identifica a inserção em programas de fomento à mobilidade dos
docentes e dos discentes e também ao desenvolvimento de pesquisas de forma integrada a outros programas e grupos de
pesquisa. A página do programa atende aos requisitos da área, muito embora não se visualizem os grupos de pesquisa.
Recomenda-se a manutenção dos cuidados com a página na web uma vez que este é um dos principais canais de visibilidade.

Apreciação

Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

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

Bom

No conjunto dos dados, os relatórios estão bem preenchidos e escritos. Entretanto,alguns quesitos, como a inserção social poderia detalhar melhor
as atividades realizadas pelos docentes e também pelos discentes. A avaliação como regular no quesito 3 - corpo discente, teses e dissertações -
deve-se à ausência de defesas, de orientações concluídas, uma vez que se trata de um programa com avaliação parcial (2011 e 2012).

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 35.00 Regular

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 35.00 Fraco

5 - INSERÇÃO SOCIAL 15.00 Regular
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Conceito Comissão:
3

Regular

Nota Comissão:

Apreciação
O Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora é um programa recente, apresentando dois relatórios no triênio. Portanto, trata-
se de uma avaliação trienal ainda incompleta. No conjunto dos dados e informações, observa-se o cumprimento dos requisitos da área. Verifica-se assim, o
encaminhamento para a sua consolidação.

Data Chancela: 20/11/2013

Complementos

A Comissão da Área de Geografia recomenda que o Programa busque melhorar o equilíbrio entre as linhas de pesquisa no que diz respeito a
elaboração dos projetos de pesquisa e na produção bibliográfica. A Comissão também recomenda  um esforço do conjunto dos professores para
melhorar a produção bibliográfica, particularmente a qualificada. Da mesma forma a produção técnica também ainda não atende aos parâmetros da
área. No que se refere à infraestrutura, recomenda-se a conclusão da biblioteca e maior investimento no acervo para atender a demanda da área. O
conjunto do corpo docente necessita investir na produção qualificada, bem como estimular a inserção dos discentes nos grupos de pesquisa.
Sugere-se ainda a elaboração de projetos de pesquisa com integração de docentes e discentes de outras instituições, o que poderá estimular a
mobilidade estudantil e de docentes.

Não

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa?
Justificativa da recomendação de visita ao programa.
O Programa encontra-se em fase de consolidação, apresentando ainda alguns quesitos com fragilidades e outros sem informações, uma vez que a
avaliação se deu sobre as atividades de dois anos.

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 ao presente Programa.
Apreciação

3Data Chancela:

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
CELENE CUNHA MONTEIRO ANTUNES BARREIRA UFG Consultor(a)

DENISE DE SOUZA ELIAS UECE Consultor(a)

DORALICE SÁTYRO MAIA UFPB/AREIA Consultor(a)

EDVALDO CESAR MORETTI UFGD Consultor(a)

EDVARD ELIAS DE SOUZA FILHO UEM Consultor(a)

ELSON MANOEL PEREIRA UFSC Consultor(a)

EMERSON GALVANI USP Consultor(a)

GLAUCIO JOSE MARAFON UERJ Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

INÁ ELIAS DE CASTRO UFRJ Consultor(a)

JOAO LIMA SANTANNA NETO UNESP Coordenador(a)

JOSE FLÁVIO MORAIS CASTRO PUC/MG Consultor(a)

JULIO CESAR DE LIMA RAMIRES UFU Consultor(a)

LEONARDO JOSE CORDEIRO SANTOS UFPR Consultor(a)

MÁRCIO PIÑON DE OLIVEIRA UFF Coordenador(a) Adjunto(a)

MARIA GORETTI DA COSTA TAVARES UFPA Consultor(a)

MARIA MONICA ARROYO USP Consultor(a)
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Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
ROBERTO VERDUM UFRGS Consultor(a)
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