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Justificativa 

ANÁLISE DO PROGRAMA

 

O programa de pós-graduação da Universidade Católica de Brasília iniciou suas atividades em nível de

mestrado em 1996 e em nível de doutorado em 2006. O programa apresenta a área de concentração

Atividade Física, Saúde e Desempenho Humano e quatro linhas de pesquisas (1-Exercício Físico,

Reabilitação e Doenças Crônicas não Transmissíveis; 2-Aspectos Biológicos Relacionados à Atividade

Física e Saúde; 3- Aspectos Socioculturais e Pedagógicos Relacionados à Atividade Física e Saúde; 4-

Desempenho Humano). Apesar de as linhas de pesquisas estarem claramente definidas e apresentarem

coerência com a área de concentração do programa, a linha Desempenho Humano foi incluída no

programa em função da demanda dos grandes eventos esportivos. A sua definição inclui “Desempenho

na área esportiva, educacional e na saúde”, sendo que estas duas últimas podem ser incluídas,

respectivamente, nas linhas “Aspectos Biológicos Relacionados à Atividade Física e Saúde”; e “Aspectos

Socioculturais e Pedagógicos Relacionados à Atividade Física e Saúde”. Assim, identifica-se

Ficha de Avaliação/Reconsideração

EDUCAÇÃO FÍSICA

Data da Publicação (Avaliação): 20/09/2017 Data da Publicação (Reconsideração): 20/12/2017

Parecer da comissão de área

1 – Proposta do Programa

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

50.0 Regular Regular

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.

20.0 Muito Bom Muito Bom

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 30.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Bom Bom
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sobreposição no escopo das linhas de pesquisa que poderiam ser reorganizadas, o que evitaria dúvidas

na alocação dos projetos nas linhas de pesquisa. Por exemplo, o projeto “O papel do exercício físico no

tratamento de doenças ocupacionais”, que está na linha “Desempenho Humano”, poderia também estar

na linha “Aspectos Biológicos Relacionados à Atividade Física e Saúde”. Tais possibilidades revelam a

necessidade de reorganização dos conceitos empregados na definição das linhas de pesquisa do

programa. O programa apresenta 47 projetos em andamento, 38 são de pesquisa, os quais apresentam

clara relação com a área de concentração e com as linhas de pesquisa. Ressalta-se, ainda, que vários

projetos (mais de 38%) não têm discentes vinculados, dificultando sua caracterização como projetos que

tenham importante contribuição para a formação discente. É importante destacar um grande número de

participantes externos nos projetos, sendo que alguns deles contam com participação de alunos de

Graduação, mas não com alunos de pós-graduação em que o foco deveria ser predominante. A produção

intelectual está vinculada às linhas de pesquisa do Programa, mas não necessariamente aos processos

de formação discente. Ressalta-se a necessidade de vinculação das produções (artigos e livros) com os

projetos de pesquisa desenvolvidos pelos discentes. As disciplinas (obrigatórias e eletivas) englobam

conteúdos importantes para a formação didático-pedagógica e científica do aluno. O programa

apresentou em sua proposta 31 disciplinas (4 obrigatórias e 27 optativas) que são coerentes com a área

de concentração e com as linhas de pesquisa (Texto incluído). O referencial bibliográfico das disciplinas é

atualizado. Por outro lado, não foi observada uma disciplina de base epistemológica relacionada aos

aspectos gerais da Educação Física.

 

 

A proposta do Programa atende às necessidades regionais e nacionais. A internacionalização tem

acontecido por mais de 50% do corpo docente, mas com diferentes Universidades, caracterizando mais

como estratégias individuais do que do Programa. O Programa mostra estratégias de incrementar a

produção intelectual e de patentes do Programa, privilegiando a defesa de tese de quem tem artigo aceito

ou publicado nos estratos superiores. Contudo, não é discutida a relação desta alteração com o projeto a

ser defendido. O Programa incentiva a contínua capacitação do corpo docente, como a participação em

estágio de pós-doutorado e incentivo a atividades de colaboração nacional e internacional, bem como de

intercâmbios nacionais e internacionais. O programa contempla aspectos clássicos relacionados à

formação de um egresso de qualidade, com competência na produção do conhecimento, ensino e

extensão, demonstrando uma preocupação com o desenvolvimento local da área. O programa apresenta

planejamento com estratégias e metas claramente definidas para o futuro.

 

 

Os laboratórios descritos no relatório possuem estrutura adequada para desenvolver projetos em diversas

subáreas da Educação Física, atendendo adequadamente as linhas de pesquisa do Programa. Quando

necessário, parece que as parcerias dentro da própria IES são suficientes para o desenvolvimento dos

projetos. A descrição dos recursos de biblioteca da instituição permite o acesso adequado às fontes
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bibliográficas necessárias para a elaboração de pesquisas, dissertações e teses. Além disso, a biblioteca

tem acesso ao Portal de periódicos CAPES e realiza cursos sobre acesso aos portais de pesquisa para

os usuários. Os recursos de informática foram descritos genericamente, não permitindo uma noção

precisa da disponibilidade para o programa de recurso importantes como videoconferência, capacidade

de reuniões à distância com vários integrantes, entre outros. Não foi encontrada na proposta o uso de

recursos próprios da IES.

 

 

Em síntese, verifica-se que o Programa de Pós-Graduação da Universidade Católica de Brasília, de modo

geral, apresenta coerência interna entre a Área de Concentração, as linhas de pesquisas e a estrutura

curricular. Por outro lado, o Programa teve a criação de uma nova linha “Desempenho Humano”, cuja

descrição criou uma sobreposição entre as antigas, dificultando a alocação de alguns projetos de

pesquisa, especialmente devido à pequena participação do corpo discente. Os projetos apresentam clara

relação com a área de concentração e linhas de pesquisa. Alguns projetos não possuem vínculo com

discentes. Assim, a produção intelectual está vinculada às linhas de pesquisa, mas não aos projetos. As

disciplinas (obrigatórias e eletivas) englobam conteúdos importantes para a formação didático-

pedagógica e científica do aluno. Programa mostra estratégias de incrementar a produção intelectual e de

patentes e incentiva a contínua capacitação do corpo docente, como a participação em estágio de pós-

doutorado e incentivo a atividades de colaboração nacional e internacional, bem como de intercâmbios

nacionais e internacionais. O programa contempla aspectos clássicos relacionados à formação de um

egresso de qualidade, com competência na produção do conhecimento, ensino e extensão O programa

apresenta planejamento com estratégias e metas claramente definidas para o futuro. A estrutura da IES é

suficiente para o desenvolvimento dos seus projetos, a biblioteca é estruturada e fornece condições para

a formação dos discentes. Os recursos de informática foram descritos genericamente, não permitindo

uma noção precisa da disponibilidade para o programa de recurso importantes como videoconferência,

capacidade de reuniões à distância com vários integrantes, entre outros. 

 
Justificativa Reconsideração 

Nada a declarar 

 

 

Ficha de Avaliação/Reconsideração

2 – Corpo Docente

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
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.

30.0 Muito Bom Muito Bom

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às
atividades de pesquisa e de formação do programa. 30.0 Bom Bom

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os
docentes do programa. 30.0 Bom Bom
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Justificativa 

O corpo docente do programa é composto atualmente por dezessete docentes permanentes e quatro

colaboradores. A maioria dos os docentes atuam na área de Educação Física, cuja área de formação

pós-graduada é bastante diversificada. Os docentes do Programa, de modo geral apresentam relação

conceitual de seus projetos com as linhas de pesquisa do Programa e produções compatíveis com o

escopo do Programa (Muito Bom). Os docentes do programa apresentam experiência e projeção nacional

e internacional (Muito Bom). Além disso, não foi possível identificar na proposta, a capacidade do corpo

docente em atrair alunos para estágios alunos para estágios pós-doutorais. O relatório aponta que os

docentes permanentes, em geral, possuem atividades de consultoria em agências de fomento,

periódicos, presidência e gestão de sociedades científica. Além do mais, o relatório demonstra uma

modesta capacidade dos docentes de captar financiamentos para o desenvolvimento de pesquisa.

Destaca-se que 31,9 dos docentes são bolsistas PQ.

 

 

O número médio de docentes no programa no quadriênio foi igual a 11,75, o que é considerado regular

em relação aos critérios da área. Por outro lado, o programa apresentou uma oscilação de 13,33% o

quadriênio. O Programa demonstrou que 20% dos docentes apresentam dedicação inferior a 15h, sendo

considerado regular em relação aos critérios da área. Além do mais, o programa possui apenas 11,4%

dos docentes credenciados como colaboradores. Finalmente, o relatório retrata que apenas 9,5% dos

docentes apresentam produção conjunta com o discente.

 

A análise do relatório demonstrou que 93,3% foram responsáveis por uma disciplina no quadriênio (Muito

Bom). Além disso, apenas 66,7% dos docentes foram responsáveis por projetos de pesquisa, o que é

considerado fraco. Em relação às atividades de orientação, 88,9% dos docentes apresentaram atividade

de orientação de mestrandos.

 

 

Em relação às atividades de ensino, 20% dos docentes são responsáveis por disciplinas na graduação

(Fraco) e 66,7% orientaram trabalhos de conclusão de curso ou iniciação científica de alunos da

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
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. Obs.: este item só vale quando o PPG estiver ligado a curso
de graduação; se não o estiver, seu peso será redistribuído
proporcionalmente entre os demais itens do quesito.

10.0 Fraco Fraco

Avaliação Reconsideração
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graduação.

 

Em síntese, verifica-se que o corpo docente do Programa, de modo geral, apresenta relação conceitual

de seus projetos com as linhas de pesquisa e produções compatíveis com o escopo do Programa. Os

docentes do programa apresentam elevada experiência e projeção nacional e internacional. O relatório do

programa não apresenta registros de alunos para estágios pós-doutorais. Além do mais, o relatório

demonstra que dos docentes do programa apresentam atuação como consultores técnico-científicos

instituições públicas e privadas, agências de fomento, periódicos, presidência e gestão. Em relação a

capacidade de obtenção de financiamento externo, o relatório demonstra que o corpo docente apresenta

uma fraca capacidade de captar recursos para o desenvolvimento de projetos. O Programa apresenta um

baixo número de docentes permanentes. Além do mais, uma baixa parcela dos docentes que apresentam

produção conjunta com os discentes. Em relação as atividades na graduação, docentes apresentam uma

fraca atuação como responsáveis por disciplinas. Além disso, apresentam uma fraca atividade de

orientação de trabalhos de conclusão de curso ou iniciação científica de alunos da graduação.

 

  

 
Justificativa Reconsideração 

QUESITO 2.0 – CORPO DOCENTE

O programa solicita revisão dos conceitos atribuídos nos subitens: 2.2. Adequação e dedicação dos

docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação do programa; 2.3.

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

 

A UCB questiona que no parecer foi relatado “não foi possível identificar na proposta, a capacidade do

corpo docente em atrair alunos para estágios pós-doutorais”. A instituição argumenta que “na realidade, o

PPGEF tem um pesquisador realizando pós-doutorado em nosso programa desde 2014, com bolsa

CAPES, como consta no relatório da coleta 2016, na página 53, e na SUCUPIRA”. Esclarecemos que o

quantitativo foi extraído do cadastro de “Participante Externo” no subitem Pós-doc, já que se trata de uma

compilação quantitativa de todos os programas. Mesmo considerando a existência de um pós-

doutorando, a razão entre o número de pós-doc/número de docentes permanentes (0,09), não permite

alterar o conceito do subitem que continua “Fraco”.

 

O número de docentes responsáveis por projeto também foi revisado e cinco docentes permanentes não

são responsáveis por projetos de pesquisa, o que manteve o conceito como “Fraco”. No que se refere a

capacidade dos docentes de captar financiamentos para o desenvolvimento de pesquisa, apresentam o
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argumento de que a totalidade dos docentes permanentes que atuaram durante todo o quadriênio obteve

financiamento. No entanto, o denominador desse percentual envolve todos os docentes permanentes

cadastrados na Plataforma Sucupira, o qual apresentou 60% dos docentes com financiamento. Assim, o

subitem 2.1.5.1 foi revisado, sendo o conceito mantido - “Fraco”.

 

A carga horária de dedicação dos docentes foi contestada no recurso. Retificando o parecer, os dados

indicam que 100% dos docentes apresentam carga horária igual ou superior a 15 horas semanais, o que

está de acordo com as recomendações da área. No entanto, o ponto que serviu de base para a atribuição

do conceito “Regular” foi que 20% dos docentes apresentaram carga horária semanal acima de 40 horas.

Assim, o conceito atribuído ao subitem 2.2.3 foi correto (“Regular”), considerando a carga horária

semanal superior a 40 horas declarada para 20% dos docentes permanentes.

 

O subitem 2.2.5 foi calculado considerando a proporção de glosas em relação ao total de publicações e a

proporção de artigos publicados com discentes. Retificando o texto apresentado na Ficha de Avaliação

“apenas 9,5% dos docentes apresentam produção conjunta com o discente” está incorreto. O percentual

de 9,5% refere-se a glosa (Fraco). A proporção de artigos publicados com discentes foi de 62,1% (Bom).

Assim, o conceito final desse subitem foi Regular.

 

O número de docentes responsáveis por disciplinas na graduação e/ou que orientam TCC e IC também

foi contestado pelo programa. Nesses pontos, os valores são ratificados “20% dos docentes são

responsáveis por disciplinas na graduação (“Fraco”) e 66,7% orientaram trabalhos de conclusão de curso

ou iniciação científica de alunos da graduação.”. Assim, o conceito do item 2.4 fica mantido – “Fraco”. 

 

 

 

 

Ficha de Avaliação/Reconsideração

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações

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

15.0 Muito Bom Muito Bom

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no
período de avaliação em relação aos docentes do programa. 20.0 Fraco Fraco

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.

50.0 Bom Bom

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

15.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Bom Bom
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Justificativa 

O Número médio de defesas em relação ao corpo docente permanente por ano no quadriênio foi 0,66,

representando que o programa titula menos de um aluno por ano (Muito Bom). Além disso, o número

médio de titulações em relação ao corpo discente por ano no quadriênio foi 0,21 (MB)

 

 

O relatório indicou que 30% dos docentes apresentaram defesas de mestrado e doutorado no quadriênio,

o que é considerado fraco em relação aos critérios da área.

 

 

O relatório apontou que 23% discentes tiveram trabalhos apresentados em congresso, o que demonstra

uma modesta atuação nesse item (Fraco). Além do mais, a proporção de discentes e egressos autores de

artigos foi de 100%.

O relatório demonstrou que o tempo médio de defesa foi de 24,5 meses para o mestrado e 48 meses

para o doutorado (Muito Bom).

 

 

Em síntese, pode-se verificar que a quantidade de dissertações defendidas pelos discentes no quadriênio

foi, de maneira geral, adequada ao tamanho do corpo docente e discente. A distribuição das orientações

em relação ao corpo docente permanente do programa foi fraca considerando os indicadores da área.

Além do mais, corpo discente apresentou uma fraca produção em anais de congresso por ano.

Finalmente, o tempo médio de titulação foi adequado aos critérios da área. 

 
Justificativa Reconsideração 

QUESITO 3.0 – CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES

O programa solicita revisão dos conceitos atribuídos nos subitens: 3.2. Distribuição das orientações das

teses e dissertações defendidas no período de avaliação em relação aos docentes do programa e 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.

 

No quesito 3.2 o programa argumenta que “Uma possibilidade é a de que tenham sido computados os

docentes contratados durante o quadriênio que não apresentaram defesas por falta de tempo efetivo

durante o período para completar as orientações”. Esclarecemos que os dados compilados pela CAPES

envolvem todos os docentes permanentes cadastrados na Plataforma Sucupira no período de avaliação,

que é feita de forma proporcional ao tempo de credenciamento e atuação no programa. Assim, o conceito

no item foi mantido “Fraco”.

Ficha de Avaliação/Reconsideração
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O quesito 3.3 é composto pelos subitens 3.3.1 (15%) e 3.3.2 (35%), que tiveram atribuídos os conceitos

“Fraco” e “Muito Bom”, respectivamente. O argumento apresentado “gostaríamos de chamar a atenção

sob a impossibilidade de atender às métricas que a área gerou neste subitem, pelo momento de crise

econômica que o país e o meio científico enfrentaram durante este quatriênio”, não pode ser acolhida. As

restrições dos recursos financeiros ocorreram para todos os programas. Ademais, o recurso versa que

“ainda que reconheçamos uma omissão no lançamento, na SUCUPIRA, de algumas publicações em

eventos não computadas (publicações que estão no currículo Lattes dos alunos e não dos professores, o

que daria 38% e ainda conceito Fraco)”. Mesmo que os dados não declarados pelo programa fossem

considerados, o conceito nesse item não seria passível de modificação, dado que o mesmo ainda é

inferior a 45% (que é o mínimo exigido para conceito “Regular”).

 

O preenchimento da plataforma SUCUPIRA e o aporte de informações são de responsabilidade do

programa e da Instituição, que tiveram um numero de oportunidades para checagem dos dados enviados

para o processo de avaliação. Logo, não cabe aqui a discussão deste argumento.

 

Assim, não foram encontrados elementos que possam justificar a mudança de conceito nos subitens

indicados pelo programa e que levem à alteração do conceito do quesito 3. 

 

 

 

 
Justificativa 

O Programa apresentou uma produção mediana por docente de 735 pontos, demonstrando assim, um

bom desempenho em relação aos critérios estabelecido pela área (Bom >=640 pontos). Além disso, o

programa apresentou uma produção média de 2,58 produtos nos extratos superiores (A1 ou A2 ou L4 ou

C4), representando um conceito muito bom em relação aos critérios estabelecido pela área (Muito Bom

>=2.1).

Ficha de Avaliação/Reconsideração

4 – Produção Intelectual

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 40.0 Muito Bom Muito Bom
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
permanente do Programa. 50.0 Muito Bom Muito Bom

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas
relevantes. 10.0 Regular Regular

4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for
pertinente. - Não Aplicável Não Aplicável

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Muito Bom Muito Bom
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O relatório do programa aponta que 75% dos docentes atingiram 500 pontos, representando um conceito

bom em relação aos critérios estabelecido pela área (Bom >= 500 pontos). Além do mais, 60% docentes

possuem 4 ou mais publicações nos estratos superiores, indicando um conceito muito bom em relação

aos critérios estabelecido pela área (Muito Bom >=51%).

 

No Programa, 60% dos docentes apresentaram, pelo menos, 4 produções técnicas declaradas no

Sucupira no quadriênio (Regular)

 

Em síntese, o Programa apresentou uma produção mediana por docente de 735 pontos, demonstrando

assim, um bom desempenho em relação aos critérios estabelecido pela área (Bom >=640 pontos). Além

disso, o programa apresentou uma produção média de 2,75 produtos nos extratos superiores,

representando um conceito muito bom em relação aos critérios estabelecido pela área. Em adição, a

distribuição da produção pelos docentes foi boa, visto que atingiu uma média de 500 pontos. O relatório

demonstrou que 60% docentes possuem 4 ou mais publicações nos estratos superiores, indicando um

conceito muito bom em relação aos critérios estabelecido pela área. Finalmente, A produção técnica foi

regular, com 60% dos docentes realizando pelo menos 4 produções desse tipo no quadriênio. 

 
Justificativa Reconsideração 

Nada a declarar 

 

 

 

 
Justificativa 

O relatório do programa demonstra várias ações de impacto regional e nacional, as quais incluem temas

relacionados a qualidade de vida, saúde pública e formação de recursos humanos para aturarem no

mercado de trabalho regional e nacional. O programa dispõe de uma estrutura de laboratórios que

permite atender diversos grupos populacionais para o desenvolvimento do conhecimento na área de

concentração Atividade Física, Saúde e Desempenho. Além disso, o programa apresenta uma parceria

Ficha de Avaliação/Reconsideração

5 – Inserção Social

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 30.0 Muito Bom Muito Bom
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.

55.0 Muito Bom Muito Bom

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa a sua atuação. 15.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Muito Bom Muito Bom
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com a Fundação Educacional do Distrito Federal para atender crianças com diversas deficiências por

meio de atividade física gratuita. Destacam-se as parcerias desenvolvidas com a Secretaria de Esportes

do DF para oferecem consultorias e assessorias para todos os Centros Olímpicos do DF por meio de

palestras, capacitação e formação de profissionais, bem como o atendimento as próprias crianças

participantes.

 

 

O programa apresenta também ações institucionais de integração, com a participação em convênios

nacionais e internacionais, além de parcerias cientificas com várias IES nacionais e internacionais. Além

do mais, o relatório demonstra que todos os docentes do programa apresentam intercâmbios nacionais

envolvendo vários docentes e instituições. Destaca-se a iniciativa do programa de possibilitar o

intercâmbio de docentes visando atividades de pesquisa e formação (Estágio Pós-Doutoral). O programa

também recebeu vários pesquisadores estrangeiros para ministrar palestras ou participar como professor

visitante do Programa. O programa descreve a finalização de um MINTER com a Faculdade Santo

Agostinho em Teresina e, no momento, está aguardando um pedido de reconsideração do projeto

DINTER com a mesma instituição. Essas atividades estão totalmente de acordo com o esperado pela

área e demonstram a ação efetiva do programa nesse sentido. (MUITO BOM)

 

A  v i s i b i l i d a d e  d o  P r o g r a m a  é  p e r m i t i d a  a  p a r t i r  d a  s u a  h o m e - p a g e

(http://www.ucb.br/textos/2/463/Docentes/?slT=8), a qual contempla várias informações sobre a estrutura

curricular, organização das linhas de pesquisa, projetos de pesquisa, grupos de pesquisa, além de

informações sobre o processo seletivo e os critérios de análise empregados no processo de admissão.

Consta também na página o acesso às Teses e Dissertações do Programa. (MUITO BOM)

 

 

Em síntese, pode-se notar que o programa apresenta ações de impacto regional e nacional. O programa

apresenta também ações institucionais de integração, com a participação em convênios nacionais e

internacionais, além de parcerias científicas com várias IES nacionais e internacionais. Finalmente, as

atividades do Programa estão demonstradas de forma clara e completa em sua página da internet,

demonstrando uma boa visibilidade das ações do Programa. 

 
Justificativa Reconsideração 

Nada a declarar 

 

 

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Qualidade dos Dados

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
1 – Proposta do Programa - Bom Bom
2 – Corpo Docente 20.0 Bom Bom
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Apreciação da Avaliação 

A área aponta alguns aspectos que devem ser observados atentamente no preenchimento da Plataforma

Sucupira, considerando a qualidade das informações quanto aos quesitos apresentados:

- atentar ao preenchimento no que se refere à “Proposta do Programa” que é um item essencialmente

descritivo, portanto, preencher todos os quesitos é fundamental;

- a descrição dos laboratórios deve considerar as atividades desenvolvidas e os equipamentos utilizados

em coleta de dados, vinculados aos projetos de pesquisa, em detrimento do mobiliário e equipamentos de

informática;

- verificar as inconsistências entre a informação da estrutura curricular (disciplinas) na “Proposta do

Programa” e o registro destas no item “Disciplinas” na Plataforma Sucupira;

- a participação de aluno de graduação (orientações de iniciação cientifica e trabalho de conclusão de

curso) deve ser cadastrada junto aos projetos vinculados aos docentes permanentes responsáveis pelos

projetos;

- as supervisões de pós-doutorado devem ser cadastradas na categoria de “Participante Externo”, ano a

ano, definindo-os como Pós-Doc;

- as produções técnicas devem ser registradas na categoria “Produção Intelectual”, sendo estas extraídas

da Plataforma Lattes do docente, quando importada a produção;

- detalhar as características do fomento obtido pelos docentes permanentes em informações

complementares (“Proposta do Programa”), sendo que também deve ser indicado no projeto, os fomentos

obtidos/envolvidos;

- o planejamento (“Proposta do Programa”) deve envolver não só o período do atual quadriênio bem

como as metas e ações futuras propostas pelo programa.

- o programa deve atentar ao registro da carga horária do docente permanente no seu programa,

considerando a carga horária compartilhada, se for o caso, em outro(s) programa(s), o qual não deve em

hipótese alguma ultrapassar 40 horas semanais;

- o item “Inserção Social” deve ser preenchido detalhadamente, considerando sequencialmente os tópicos

apresentados nos critérios de avaliação, como por exemplo, no item 5.1, descrever em separado os

diferentes impactos (educacional; social/cultural; tecnológico/econômico), no item 5.2, detalhar a

integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e desenvolvimento profissional, e

no item 5.3, indicar a página da web do programa junto às informações solicitadas neste item.

 

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 30.0 Bom Bom
4 – Produção Intelectual 40.0 Muito Bom Muito Bom
5 – Inserção Social 10.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Bom Bom
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Apreciação da Reconsideração 

Nada a declarar 

 

 

 

 
Justificativa 

O programa de pós-graduação da Universidade Católica de Brasília iniciou suas atividades em nível de

mestrado em 1996 e em nível de doutorado em 2006. Verifica-se que o Programa de Pós-Graduação da

Universidade Católica de Brasília, apresenta coerência interna entre a Área de Concentração, as linhas de

pesquisas e a estrutura curricular. Por outro lado, o Programa teve a criação de uma nova linha

“Desempenho Humano”, cuja descrição criou uma sobreposição entre as antigas linhas, o que dificulta a

alocação de alguns projetos de pesquisa. Os dessa linha possuem pequena participação discente. As

disciplinas (obrigatórias e eletivas) englobam conteúdos importantes para a formação didático-pedagógica

e científica do aluno. Programa mostra estratégias de incrementar a produção intelectual e de patentes e

incentiva a contínua capacitação do corpo docente, como a participação em estágio de pós-doutorado e

incentivo a atividades de colaboração nacional e internacional, bem como de intercâmbios nacionais e

internacionais. O programa apresenta planejamento com estratégias e metas claramente definidas para o

futuro. A estrutura da IES é adequada para o desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa do

programa.

 

Os docentes do programa apresentam elevada experiência e projeção nacional e internacional. O relatório

do programa não apresenta registros de alunos para estágios pós-doutorais. O relatório demonstra que

dos docentes  apresentam atuação como consultores técnico-científicos instituições públicas e privadas,

agências de fomento, periódicos, presidência e gestão. Em relação a capacidade de obtenção de

financiamento externo, o relatório demonstra que o corpo docente apresenta uma fraca capacidade de

captar recursos para o desenvolvimento de projetos. O Programa apresenta um baixo número de docentes

permanentes. Além do mais, uma baixa parcela dos docentes que apresentam produção conjunta com os

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Parecer da comissão de área sobre o mérito do programa

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
1 – Proposta do Programa - Bom Bom
2 – Corpo Docente 20.0 Bom Bom
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 30.0 Bom Bom
4 – Produção Intelectual 40.0 Muito Bom Muito Bom
5 – Inserção Social 10.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
Nota 4 4
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discentes, o que seria muito desejável para incrementar o processo formativo dos alunos. Em relação as

atividades na graduação, os docentes apresentam uma fraca atuação como responsáveis por disciplinas.

Além disso, apresentam uma fraca atividade de orientação de trabalhos de conclusão de curso ou

iniciação científica de alunos da graduação.

 

No corpo discente, pode-se verificar que a quantidade de dissertações defendidas pelos discentes no

quadriênio foi adequada ao tamanho do corpo docente e discente. A distribuição das orientações em

relação ao corpo docente permanente do programa foi fraca, considerando os indicadores da área. Além

do mais, o corpo discente apresentou uma fraca produção em anais de congresso por ano. Finalmente, o

tempo médio de titulação foi adequado aos critérios da área.

 

Na produção intelectual, o Programa apresentou uma produção mediana por docente de 735 pontos,

demonstrando assim, um bom desempenho em relação aos critérios estabelecido pela área (Bom >=640

pontos). Além disso, o programa apresentou uma produção média de 2,75 produtos nos extratos

superiores, representando um conceito muito bom em relação aos critérios estabelecido pela área. Em

adição, a distribuição da produção pelos docentes foi boa, visto que atingiu uma média de 500 pontos,

porém 45% da produção intelectual esteja concentrada em apenas 2 docentes. Dois docentes acumulam

aproximadamente 70% dos produtos publicados em estratos mais elevados. O relatório demonstrou que

60% docentes possuem 4 ou mais publicações nos estratos superiores, indicando um conceito muito bom

em relação aos critérios estabelecido pela área. A produção técnica foi regular, com 60% dos docentes

realizando pelo menos 4 produções desse tipo no quadriênio.

 

Finalmente, pode-se notar que o programa apresenta ações de impacto regional e nacional. O programa

apresenta também ações institucionais de integração, com a participação em convênios nacionais e

internacionais, além de parcerias cientificas com várias IES nacionais e internacionais. Também, as

atividades do Programa estão demonstradas de forma clara e completa em sua página da internet,

demonstrando uma boa visibilidade das ações do Programa 

 
Justificativa na reconsideração 

A Universidade Católica de Brasília – UCB apresenta pedido de reconsideração no que se refere a

avaliação quadrienal de um conjunto de quesitos, especificamente os quesitos 2 e 3, os quais serão

discutidos a seguir.

 

QUESITO 2.0 – CORPO DOCENTE

O programa solicita revisão dos conceitos atribuídos nos subitens: 2.2. Adequação e dedicação dos

docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação do programa; 2.3. Distribuição

das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa e 2.4. Contribuição dos

docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na graduação, com atenção tanto à repercussão que

Ficha de Avaliação/Reconsideração
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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.

 

A UCB questiona que no parecer foi relatado “não foi possível identificar na proposta, a capacidade do

corpo docente em atrair alunos para estágios pós-doutorais”. A instituição argumenta que “na realidade, o

PPGEF tem um pesquisador realizando pós-doutorado em nosso programa desde 2014, com bolsa

CAPES, como consta no relatório da coleta 2016, na página 53, e na SUCUPIRA”. Esclarecemos que o

quantitativo foi extraído do cadastro de “Participante Externo” no subitem Pós-doc, já que se trata de uma

compilação quantitativa de todos os programas. Mesmo considerando a existência de um pós-doutorando,

a razão entre o número de pós-doc/número de docentes permanentes (0,09), não permite alterar o

conceito do subitem que continua “Fraco”.

 

O número de docentes responsáveis por projeto também foi revisado e cinco docentes permanentes não

são responsáveis por projetos de pesquisa, o que manteve o conceito como “Fraco”. No que se refere a

capacidade dos docentes de captar financiamentos para o desenvolvimento de pesquisa, apresentam o

argumento de que a totalidade dos docentes permanentes que atuaram durante todo o quadriênio obteve

financiamento. No entanto, o denominador desse percentual envolve todos os docentes permanentes

cadastrados na Plataforma Sucupira, o qual apresentou 60% dos docentes com financiamento. Assim, o

subitem 2.1.5.1 foi revisado, sendo o conceito mantido - “Fraco”.

 

A carga horária de dedicação dos docentes foi contestada no recurso. Retificando o parecer, os dados

indicam que 100% dos docentes apresentam carga horária igual ou superior a 15 horas semanais, o que

está de acordo com as recomendações da área. No entanto, o ponto que serviu de base para a atribuição

do conceito “Regular” foi que 20% dos docentes apresentaram carga horária semanal acima de 40 horas.

Assim, o conceito atribuído ao subitem 2.2.3 foi correto (“Regular”), considerando a carga horária semanal

superior a 40 horas declarada para 20% dos docentes permanentes.

 

O subitem 2.2.5 foi calculado considerando a proporção de glosas em relação ao total de publicações e a

proporção de artigos publicados com discentes. Retificando o texto apresentado na Ficha de Avaliação

“apenas 9,5% dos docentes apresentam produção conjunta com o discente” está incorreto. O percentual

de 9,5% refere-se a glosa (Fraco). A proporção de artigos publicados com discentes foi de 62,1% (Bom).

Assim, o conceito final desse subitem foi Regular.

 

O número de docentes responsáveis por disciplinas na graduação e/ou que orientam TCC e IC também foi

contestado pelo programa. Nesses pontos, os valores são ratificados “20% dos docentes são responsáveis

por disciplinas na graduação (“Fraco”) e 66,7% orientaram trabalhos de conclusão de curso ou iniciação

científica de alunos da graduação.”. Assim, o conceito do item 2.4 fica mantido – “Fraco”.

 

Ficha de Avaliação/Reconsideração
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QUESITO 3.0 – CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES

O programa solicita revisão dos conceitos atribuídos nos subitens: 3.2. Distribuição das orientações das

teses e dissertações defendidas no período de avaliação em relação aos docentes do programa e 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.

 

No quesito 3.2 o programa argumenta que “Uma possibilidade é a de que tenham sido computados os

docentes contratados durante o quadriênio que não apresentaram defesas por falta de tempo efetivo

durante o período para completar as orientações”. Esclarecemos que os dados compilados pela CAPES

envolvem todos os docentes permanentes cadastrados na Plataforma Sucupira no período de avaliação,

que é feita de forma proporcional ao tempo de credenciamento e atuação no programa. Assim, o conceito

no item foi mantido “Fraco”.

 

O quesito 3.3 é composto pelos subitens 3.3.1 (15%) e 3.3.2 (35%), que tiveram atribuídos os conceitos

“Fraco” e “Muito Bom”, respectivamente. O argumento apresentado “gostaríamos de chamar a atenção

sob a impossibilidade de atender às métricas que a área gerou neste subitem, pelo momento de crise

econômica que o país e o meio científico enfrentaram durante este quatriênio”, não pode ser acolhida. As

restrições dos recursos financeiros ocorreram para todos os programas. Ademais, o recurso versa que

“ainda que reconheçamos uma omissão no lançamento, na SUCUPIRA, de algumas publicações em

eventos não computadas (publicações que estão no currículo Lattes dos alunos e não dos professores, o

que daria 38% e ainda conceito Fraco)”. Mesmo que os dados não declarados pelo programa fossem

considerados, o conceito nesse item não seria passível de modificação, dado que o mesmo ainda é inferior

a 45% (que é o mínimo exigido para conceito “Regular”).

 

O preenchimento da plataforma SUCUPIRA e o aporte de informações são de responsabilidade do

programa e da Instituição, que tiveram um numero de oportunidades para checagem dos dados enviados

para o processo de avaliação. Logo, não cabe aqui a discussão deste argumento.

 

Assim, não foram encontrados elementos que possam justificar a mudança de conceito nos subitens

indicados pelo programa e que levem à alteração do conceito do quesito 3.

 

Parecer Conclusivo

A Comissão de Reconsideração da Área 21, após analisar os argumentos do programa, não encontra

sustentação para alterar vários dos quesitos solicitados pelo programa, especialmente no que se refere ao

QUESITO 3.0 – CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES, que é determinante para a atribuição de

nota ao programa. Assim, pela impossibilidade de alteração de elementos centrais da avaliação, sustenta-

se nota 4 atribuída ao programa.

Ficha de Avaliação/Reconsideração
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Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do programa. 

A partir uma análise geral da proposta, a comissão considera o Programa com um desempenho bom nos

itens 1, 2 3 e muito bom nos itens 4 e 5. 

Recomendações da Comissão ao Programa. 

Considerando uma análise geral da proposta, a Comissão recomenda:

 

- Uma análise do Colegiado do Programa em relação a sobreposição das linhas de pesquisas identificada

Ficha de Avaliação/Reconsideração
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na proposta;

- Aumentar o número de docentes permanentes no programa;

- Buscar estratégias para aumentar produção docente vinculada aos discentes;

- Aumentar a participar dos docentes em disciplinas da graduação;

- Buscar estratégias para aumentar a produção discente emanais 

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa? 

Não 

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação? 

Não 

A Comissão recomenda a mudança de modalidade do programa? 

Não 

 

Justificativa 

O CTC ampliado, em sua 172ª reunião, destinada a avaliar os programas analisados durante a Quadrienal

2017, aprova as deliberações e recomendações elaboradas pela Comissão de Área ratificando a nota por

ela atribuída. 

 
Justificativa na Reconsideração 

O CTC-ES ampliado, em sua 175ª reunião, destinada a avaliar os pedidos de reconsideração dos

resultados da 1ª etapa da Quadrienal 2017, aprova as deliberações e recomendações elaboradas pela

Comissão de Área ratificando a nota 4 por ela atribuída. 

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final
Avaliação Reconsideração

Nota 4 4
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