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Apresentação 
O Plano Estratégico 2017-2020 do Programa de Pós-Graduação em Ambiente 
Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de Arquitetura da UFMG visa suportar 
as ações do Colegiado e aprimorar as atividades de ensino, pesquisa. 

O Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 
inicia-se em 2007, com a primeira turma de Mestrado.  

Considerando o elevado número de dissertações defendidas1, a ampliação do corpo 
docente e o impacto das pesquisas desenvolvidas – principalmente no campo 
interdisciplinar do desenvolvimento sustentável –, oito anos depois, em 2016, a 
abertura da primeira turma de doutorado aprovada pela CAPES significou a fixação e 
a expansão de seu projeto. 

Em 2017, tivemos o resultado da primeira avaliação quadrienal (2013-2016), ainda sem 
contabilizar o impacto da atuação da primeira turma de doutorado ingressante.   

A partir dessa avaliação, em 2017, o Colegiado iniciou uma discussão interna com o 
intuito de aprimorar as ações do Programa a partir das recomendações e análises 
dispostas no relatório. 

Em reunião ampliada com professores e alunos, foi apresentando o resultado da 
Avaliação Quadrienal. Como reflexão deste encontro, foi colocado o seguinte princípio 
norteador: a elaboração de um Plano Estratégico demanda, necessariamente, a 
aplicação de um Diagnóstico de Avaliação, indispensável para compreender o 
contexto institucional e suas necessidades específicas, objetivando atender de forma 
subsidiada as demandas da comunidade interna, a comunidade externa e as agências 
de apoio ao Programa. 

No entanto, considerando a complexidade de funcionamento de um Programa de Pós-
Graduação e a premência da implantação de políticas quase que imediatas para sua 
gestão, o Diagnóstico de Avaliação foi incorporado ao Plano Estratégico como uma 
ferramenta continuada e de análise inicial, gerando, simultaneamente, as próprias 
ações. Este processo, neste caso, foi feito em duas etapas: 

I-! Infraestrutura e Análise do resultado da Avaliação Quadrienal (2013-2017), 
após a reunião de meio-termo da CAPES, em 2018; 

II-! Aplicação de questionários avaliativos – docentes, discentes e egressos – ao 
longo do período, após recomendações da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da 
UFMG. 

  

                                                
1!117!dissertações!foram!defendidas.!Dos!125!ingressos!entre!2007!e!2015,!apenas!8!alunos!
evadiram,!significando!6,4%.!!

Autoavaliação e   
Plano Estratégico 
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I – Diagnóstico, avaliação e ações - 2018 
1.1.! Infraestrutura, normatização e comunicação 
Para a Avaliação, realizamos no ano de 2018 uma reunião ampliada com professores e 
alunos, apresentando o resultado da Avaliação Quadrienal (2013-2017).  

Nessa reunião, foram estabelecidas quatro prerrogativas de diagnóstico e ação:  
secretaria, normatização, comunicação e estratégias coletivas para atender a avaliação 
da CAPES. Assim, as ações propostas neste Plano Estratégico, aprovada em reunião 
Colegiada de 31 de agosto de 2018, visa, basicamente, o atendimento de duas questões 
fundamentais: Infraestrutura e Atendimento às Recomendações da CAPES (2013-
2016) 

!! Avaliação das demandas de infraestrutura de Secretaria do Programa e 
adequação 

!! Avaliação das demandas de normatização do Programa e implantação 
!! Avaliação do sistema de comunicação e implantação 

O processo foi determinado pelo seguinte fluxo: 

 
Figura 1- Diagrama do processo de diagnóstico 

 
1.1.1.! Secretaria 
Diagnóstico: 

!! O horário diferenciado da secretaria – das 6h00 às 15h00 – não atende a 
demanda da secretaria, tanto em relação ao atendimento dos alunos, dos 
docentes, do Colegiado, da Coordenação e do público externo; 

!! A única secretária do setor, com o nível de Técnico Auxiliar-Administrativo 
em Educação, não atende às exigências de qualificação e atribuição de tarefas 
do setor; 

!! Com a ampliação do número de alunos a partir da implantação do doutorado, 
é necessário o apoio de um corpo administrativo em dois níveis, assistente e 
auxiliar; 

!! Há necessidade de mapeamento de rotinas e treinamento para aperfeiçoamento 
do atendimento interno e externo; 

!! É preciso organizar o espaço físico e reestruturar a alocação dos documentos, 
considerando os arquivos ativo, inativo e morto. Nesse sentido, considerando 
as regras de descarte de documentação da UFMG, é necessário solicitar 
orientações específicas para reorganização documental do setor; 

Ações: 

!! A Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UFMG proporcionou a vinda de um 
Técnico-Administrativo Auxiliar em Educação para atendimento da secretaria 
do Programa, que atendeu à alteração do horário de atividades, para o período 
de 08h30 às 12h30, no turno da manhã, e 13h30 às 17h30, no turno da tarde. 
Cabe ressaltar que este mesmo funcionário passou à categoria de Assistente 
Administrativo por meio de concurso e, por ação da Diretoria da Escola de 
Arquitetura e PRORH, manteve-se no setor; 

!! Foi contratado por edital o Bolsista SIAPE para organização do website e 
comunicação do Programa 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/estagios/ ; 

!! A Direção da Escola de Arquitetura encaminhou um Estagiário da Cruz 
Vermelha para apoio às atividades de secretaria; 

Identificação 
do Problema

Dicussão das 
ações no 

Colegiado
Implantação 
de Soluções
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!! A secretaria foi transferida para a primeira sala, melhorando o acesso de 
atendimento, e aguarda reforma do drywall para abertura de guichê. A sala de 
suporte ao aluno foi reestruturada, com os computadores atualizados e feito 
acordo com a Direção da Escola para acesso aos alunos de Iniciação Científica. 
Ainda em relação ao espaço físico, o professor Leonardo Castriota – 
subcoordenador – irá implantar uma sala de videoconferência a partir de 
recursos obtidos em projetos externos.   
 

1.1.2.! Normatização 
Diagnóstico: 

!! Demanda de ajuste do Regulamento do Programa às Normas Gerais da Pós-
Graduação da UFMG, conforme Resolução Complementar no 02/2017, de 04 
de julho de 2017, aprovada pelo CEPE; 

!! Demanda de diretrizes para Distribuição de Recursos; 
!! Demanda de diretrizes para estruturar o Processo Seletivo; 
!! Demanda de diretrizes para distribuição de Orientações; 
!! Demanda de resolução regulamentar para o aproveitamento de créditos, o 

estágio docência e as atividades acadêmicas de pós-graduação, a partir das 
alterações das NGPGs; 

!! Demanda de resolução regulamentar para estabelecimento dos critérios para 
credenciamento e recredenciamento de Docentes Permanentes e 
Colaboradores; 

!! Demanda de resolução regulamentar para o estabelecimento dos critérios para 
distribuição de bolsas; 

!! Demanda de resolução regulamentar para o estabelecimento dos critérios para 
coorientação; 

!! Demanda de resolução regulamentar para o estabelecimento dos critérios para 
pós-doutorado; 

!! Demanda de resolução regulamentar para o estabelecimento dos critérios para 
mudança de nível. 

Ações: 

!! Para o ajuste do Regulamento do Programa às Normas Gerais da Pós-
Graduação da UFMG reeditadas em 2017 (https://www.ufmg.br/prpg/wp-
content/uploads/2017/07/2017_02_NormasGeraisPos-Graduacao.pdf ), os 
membros do Colegiado elaboraram uma proposição de ajustes. Após 
aprovação, foi encaminhada à Assessoria Acadêmica da Pró-Reitoria de 
Pós0Graduação (AACAD-PRPG); 

!! O Colegiado aprovou as diretrizes para Distribuição de Recursos 
(http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/diretrizes/ ) , 
proporcionando uma orientação subsidiada sobre os critérios; 

!! O Colegiado aprovou orientações gerais para o Processo Seletivo 
(http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/diretrizes/), 
subsidiando as comissões para a condução do processo; 

!! O Colegiado estabeleceu a Resolução 005/2019 acerca dos critérios de 
distribuição de orientações 
(http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/resolucoes/ ) , 
conforme previsto no Artigo 40, item XII, das NGPG-UFMG, buscando um 
maior equilíbrio na distribuição entre docentes permanentes; 

!! O Colegiado aprovou as Resoluções 003/2017 e 004/2018  
(http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/resolucoes/ ) para 
o aproveitamento de créditos de disciplinas, do estágio docência e das 
atividades acadêmicas de pós-graduação, a partir do Artigo 40, item XXV, das 
NGPG, considerando as orientações do Departamento de Registro e Controle 
Acadêmico e da Assessoria Acadêmica da PRPG; 

!! O Colegiado estabeleceu Comissão e aprovou  as Resoluções 001/2019, 
002/2019 e  003/2019, sobre credenciamento e recredenciamento de Docentes 
Permanentes e Colaboradores, implantando a avaliação em 2019; 
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!! O Colegiado estabeleceu a Comissão de Bolsas e aprovou a Resolução 
006/2019 acerca dos critérios de distribuição 
(http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/resolucoes/ ) , 
conforme previsto no Artigo 40, item XXII, das NGPG-UFMG e a Portaria 
76/2010/CAPES sobre distribuição de bolsas DS em Programas de Pós-
Graduação no País. Os formulários e as orientações disponíveis no website do 
Programa. 

!! O Colegiado aprovou a Resolução 001/2020 sobre mudança de nível, 
compatível com as orientações das NGPG; 

!! Foi encaminha à AACAD-PRPG a Resolução 002/2020 sobre os critérios para 
coorientação e a 003/2020 para a residência pós-doutoral 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/resolucoes/  

!! Um «Manual de Orientação Discente» para orientação aos alunos 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/manual-do-aluno/  
 

1.1.3.! Comunicação 
!! Iniciou-se o ajuste no website do programa, objetivando a criação de um canal 

mais eficaz e dinâmico de comunicação, transparência, memória e divulgação 
das ações do Programa iniciou-se a partir da contratação do bolsista SIAPE e 
elaboração de uma Comissão de apoio composta por estudantes e professores; 

!! O processo de tradução para Espanhol e Inglês visa a Internacionalização do 
Programa está em fase de implantação; 
 

1.2.! Avaliação Quadrienal (2013-2016) 
A Avaliação Quadrienal (2013-2016), disponibilizada em 2017 (ANEXO-I), foi 
apresentada na reunião ampliada do dia 17 de agosto de 2018, informando os critérios 
que determinaram a Nota 4.  

Nesse encontro, fizemos uma análise contextual da Portaria no 182, de 14 de agosto de 
2018, que dispõe sobre processos avaliativos das propostas de cursos novos e dos 
programas de Pós-Graduação stricto sensu em funcionamento, em conjunto com a 
análise dos quesitos que definiram as notas no Programa 

Durante o encontro, foi discutido o impacto da avaliação e as condições necessárias 
para a manutenção do Doutorado, considerando a orientação específica do Art.11 da 
Portaria: 

Art. 11. Após a avaliação periódica, cada programa em 
funcionamento receberá apenas uma nota, na escala de 1 (um) a 
7 (sete).  
I - Serão regulares os programas que receberem nota igual ou 
superior a 4 (quatro); 
II - Serão desativados os programas que receberem nota inferior 
a 3 (três); e 
III - Programas que receberem nota 3 (três): 
a) serão regulares se compostos por apenas um curso de 
mestrado;  
b) serão desativados os programas compostos por mestrado e 
doutorado ou aqueles com nível de doutorado. 
Art. 12. Os programas e os cursos em desativação: 
I - deverão suspender o edital de seleção e a matrícula de novos 
discentes após divulgação do resultado definitivo da avaliação 
periódica da CAPES; 
II - terão os diplomas reconhecidos com validade nacional para 
os discentes já́ matriculados, desde que estejam previamente 
cadastrados nos sistemas da CAPES; e 
III - deverão fornecer para a CAPES as informações dos 
discentes que tenham sido titulados na condição do inciso 
segundo deste artigo, visando a resguardar o direito adquirido 
pelos referidos discentes. 

Após uma análise inicial, cada ponto da ficha de avaliação foi discutido. 
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1.2.1.! Proposta do Programa 
Diagnóstico: a proposta foi bem avaliada, atingindo pesos altos nos três quesitos. No 
entanto, o documento orienta:  

Quanto aos aspectos a melhorar destacam a necessidade de: (i) aumentar o número 
de publicações em coautoria, especialmente entre orientadores-orientandos; (ii) 
intensificar as produções qualificadas dos docentes; (iii) melhorar as ações de 
divulgação com o objetivo de ampliar a visibilidade do Programa; e (iv) investir em 
ações de internacionalização para qualificar a implantação e consolidação do curso 
de doutorado.  

 
Figura 2- Ficha de Avaliação 1 – Proposta do Programa 

 
1.2.2.! Corpo docente 
Diagnóstico: a atuação do corpo docente foi bem avaliada, atingindo pesos altos nos 
quatro quesitos. No entanto , o documento orienta: observa-se desequilíbrio na 
produção de pesquisas entre as 05 linhas definidas, a partir de 2016: as Linhas 
“Tecnologia do Ambiente Construído” e “Memória e Patrimônio Cultural” 
concentraram 39,36% e 49%, respectivamente, da produção total do ano de 2016, a 
linha "Paisagem e Ambiente" registrou 11 projetos, enquanto as linhas “Conservação 
de Bens Culturais” e “Gestão do Patrimônio do Ambiente Construído” não 
registraram nenhum projeto de pesquisa no período avaliado. Todos os docentes 
permanentes estão vinculados a projeto de pesquisa, mas registra-se um número 
elevado de projetos liderados por apenas um professor.  

Foi informada à Comissão que o número de Linhas de Pesquisa do Programa são três 
e não cinco, sendo que “Conservação de Bens Culturais” e “Gestão do Patrimônio do 
Ambiente Construído” estão integradas na Linha “Memória e Patrimônio Cultural”. 
Tal erro decorre das alterações nos nomes das Linhas a partir da implantação do 
Doutorado no quarto ano da avaliação.  

Em relação à distribuição de orientações, o instrumento aponta: da média de docentes 
permanentes no período analisado 73,87% mantiveram atividades regulares de 
orientação, o que demonstra tendência a estabilidade da integração do corpo docente 
permanente do Programa.  

 
Figura 3- Ficha de Avaliação 2 – Corpo Docente 

Tipo de Avaliação: AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)
Programa: AMBIENTE CONSTRUÍDO E PATRIMÔNIO SUSTENTÁVEL (32001010074P4)
Modalidade: ACADÊMICO
Área de Avaliação: INTERDISCIPLINAR                                  
Período de Avaliação: Avaliação Quadrienal
Data da Publicação: 20/09/2017
 
 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom
Apreciação: A análise dos relatórios evidencia que o desenvolvimento do Programa tem mantido coerência entre a
área de concentração, as linhas e os projetos de pesquisa em andamento liderados pelos docentes permanentes.
Observa-se também consonância entre esses itens e a proposta curricular, apresentando as características
adequadas para um programa interdisciplinar. As disciplinas estão em conformidade com o perfil diversificado das
formações do corpo docente permanente e há evidencias claras do compartilhamento das disciplinas, o que contribui
com a formação interdisciplinar proposta.
 
Os relatórios destacam adequadamente as potencialidades do Programa, enfatizando o amadurecimento em relação
à perspectiva interdisciplinar evidenciada em toda sua constituição desde a área de concentração, linhas de
pesquisa, qualidade da  dissertação e das pesquisas produzidos pelos corpos docente e discente. Quanto aos
aspectos a melhorar destacam a necessidade de:  (i) aumentar o número de publicações em coautoria,
especialmente entre orientadores-orientandos; (ii) intensificar as produções qualificadas dos docentes; (iii) melhorar
as ações de divulgação com o objetivo de ampliar a visibilidade do Programa; e (iv) investir em ações de
internacionalização para qualificar a implantação e consolidação do curso de doutorado. Os relatórios, portanto,
apresentam evidências de ações de planejamento voltadas para a adequação contínua do Programa com vistas a
garantir a implantação e consolidação do doutorado iniciado em  2015, considerando os parâmetros da Área.
 

Ficha de Avaliação

INTERDISCIPLINAR

Parecer da comissão de área
1 – Proposta do Programa

Itens de Avaliação Peso Avaliação
1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração,
linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular. 40.0 Muito Bom

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.

40.0 Muito Bom

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 20.0 Muito Bom

24/08/2018 00:30:23 1

A infraestrutura em termos de laboratórios de pesquisa, biblioteca e recursos de informática atende satisfatoriamente
às necessidades do Programa. Os relatórios apresentam descrições detalhadas de cada um dos laboratórios,
listando seus equipamentos mais importantes e destacando as áreas de ensino, pesquisa e extensão aos quais
estão vinculados. A infraestrutura descrita dá sustentação às práticas interdisciplinares propostas pelo Programa.
 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom
Apreciação: O quadro docente permanente se conservou no período assim como o quantitativo de colaboradores
manteve-se dentro dos limites exigidos pelo documento de área. Todos os docentes permanentes têm experiência
em pesquisa e orientação. Há também alinhamento na formação/atuação interdisciplinar dos cursos considerando as
cinco linhas de pesquisa que integram o programa e sua estrutura curricular.  A distribuição do corpo docente nas
linhas de pesquisa e na estrutura curricular é adequada, caracterizada pelo elevado nível de compartilhamento no
desenvolvimento de projetos de pesquisa entre docentes e discentes. Da média de docentes permanentes no
período analisado 73,87% mantiveram atividades regulares de orientação, o que demonstra tendência a estabilidade
da integração do corpo docente permanente do Programa.
 
O quadro docente permanente se conservou no período, assim como o quantitativo de colaboradores manteve-se
dentro dos limites exigidos pelo documento de área.  Todos os docentes permanentes mantiveram atividades
regulares de orientação, o que demonstra tendência à estabilidade e integração do corpo docente, atendendo as
orientações da proposta interdisciplinar. As pesquisas revelam significativa contribuição com a formação dos recursos
humanos e têm impactado positivamente em nível regional, principalmente, e nacional.
 
As atividades de orientação e carga horária das disciplinas estão bem distribuídas entre os docentes permanentes.
Todos registraram orientação no período e coordenam ou participam de projetos de pesquisa vinculados ao
Programa. Há registro da participação de mais de um docente com formação distinta em projetos de pesquisa, o que
reforça a característica de compartilhamento da produção acadêmica, fundamental para a área interdisciplinar.
Observa-se desequilíbrio na produção de pesquisas entre as 05 linhas definidas, a partir de 2016: as Linhas
“Tecnologia do Ambiente Construído” e “Memória e Patrimônio Cultural concentraram 39,36% e 49%,

Ficha de Avaliação

2 – Corpo Docente

Itens de Avaliação Peso Avaliação
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

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

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

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 Muito Bom

24/08/2018 00:30:23 2
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Plano estratégico: avaliou-se que esta tendência precisa ser consolidada e ampliada, 
principalmente para o próximo quadriênio, quando se objetiva aumentar o número de 
docentes permanentes e colaboradores no Programa. 

Ação: a Resolução 005/2019 regulamentou o sistema de orientação de forma a 
proporcionar uma distribuição equilibrada. As resoluções 001/2020 e 002/2020 
regulamentaram o aceite de pós-doutorandos e coorientação, determinando a produção 
intelectual em parceria com docentes permanentes como contrapartida. 

 
1.2.3.! Corpo discente, teses e dissertações 
Diagnóstico: a atuação do corpo discente foi mediamente avaliada. O documento 
orienta: o número de defesas de dissertações é coerente com o número de professores 
do corpo permanente. Foram defendidos 60 trabalhos para um número médio de 14 
docentes no período analisado, o que produz uma média de 4,2 defesas por orientador. 
O indicador de distribuição de orientações de dissertações defendidas no período de 
avaliação é considerado adequado, demonstrando equilíbrio com relação ao número 
total de docentes permanentes, conforme recomendação do documento de Área. O 
índice de orientações registrado no período foi Bom (1,054).  

Plano Estratégico: para que o Programa atinja o índice de qualificação Muito Bom, 
necessário à elevação da nota, o valor deverá ser no mínimo 1,20.  

Internamente, foi avaliada a necessidade de melhorar a distribuição de orientações entre 
os professores permanentes do Programa. Uma das sugestões foi, durante o processo 
seletivo, criar mecanismos para organizar as vagas a partir da disponibilidade por 
docente. 

Em 2018, dentre os 17 docentes permanentes, 2 estavam sem orientação e 3 estavam 
com 1 orientando.  

 
Figura 4- Quadro de distribuição de orientação por docente permanente 

Conforme apontado anteriormente, para o ano de 2019, quando se objetiva aumentar o 
número de docentes permanentes e colaboradores no Programa, é preciso criar 
mecanismos que promovam uma melhor distribuição de orientandos por docente 
permanente. Durante as discussões, foi afirmado a demanda de uma Resolução própria, 
inclusive para atender o inciso XII do Artigo 40 das Normas Gerais da Pós-Graduação 
da UFMG, que determina como atribuição do Colegiado XII - definir, em Resolução 
especifica submetida à aprovação da CPG, o número máximo de orientandos por 
orientador e os critérios para a alocação de vagas para orientação pelo corpo docente.  

As dissertações defendidas estão alinhadas às linhas de pesquisa e proposta 
interdisciplinar do Programa. As bancas envolveram, sistematicamente, a 
participação de examinadores externos. Os discentes e egressos demonstraram 
participação adequada na produção intelectual do curso de mestrado, comprovada 
pela tendência de indicadores Bom para autoria e distribuição da produção discente. 
Os índices relativos à qualidade das dissertações são considerados Bom e Regular 
(alcançando 0,045).  

Nota 3
DISTRIBUIÇÃO DE ORIENTAÇÕES (PESO 20)
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Figura 5- Ficha de Avaliação 3 – Corpo discente, teses e dissertações 

Plano Estratégico: tal índice ficou abaixo do limite de 0,050, para o índice de avaliação 
considerado Bom. Para elevação do extrato, é preciso que os índices sejam ampliados 
para >0,100. 

Internamente, foi feito o levantamento da situação dos alunos com defesa em 2018. 
Dos 27 alunos, houve apenas 1 evasão. Compreendendo o impacto do Índice de 
Orientação (IndOri) = (A + 2B) /DP, que avalia o tempo de titulação do Programa, 
discutiu-se a responsabilidade de cumprimento dos prazo. Este índice avalia as defesas 
com orientação de docentes permanentes (DP) do programa. A análise leva em 
consideração o tempo recomendado de titulação, sendo 24 meses para mestrados (A) e 
48 meses para doutorado (B). O indicador é calculado para cada ano e depois calculada 
a média para o quadriênio.  

Levantou-se a necessidade do estabelecimento de uma Comissão de Bolsas e da 
elaboração de uma Resolução com critérios mais estruturados para contemplar as 
recomendações da Portaria Nº 156, de 28 de novembro de 2014, que dispõe sobre a 
política de gestão de Bolsas. 

Esta Resolução deve contemplar Estágio Docência Obrigatório; Cumprimento dos 
prazos; Publicações para manutenção das bolsas. 

 
Figura 6- Quadro de defesas 

Ação: a Resolução 006/2019 regulamentou critérios de distribuição de bolsa, primando 
a distribuição a partir da produção intelectual do(a) aluno(a); por sua vez a Resolução 
004/2019 regulamentou o aproveitamento de créditos, incluindo as atividades 
extracurriculares do(a) aluno(a). 

 

1.2.4.! Produção intelectual 
Diagnóstico: a produção intelectual foi mediamente avaliada. O documento orienta: o 
indicador de produção intelectual alcançado pelos docentes permanentes do 
Programa foi considerado Bom (1,130), resultado de publicações de 31 produções 
integradas em artigos, livros e capítulos de livros concentrados nos estratos superiores 
(A1, A2, B1, L4, L3 e C3). O índice de coautoria é considerado regular (0,081).  

respectivamente, da produção total do ano de 2016, a linha "Paisagem e Ambiente" registrou 11 projetos, enquanto
as linhas “Conservação de Bens Culturais” e “Gestão do Patrimônio do Ambiente Construído” não registraram
nenhum projetos de pesquisa no  período avaliado.  Todos os docentes permanentes estão vinculados a projeto de
pesquisa, mas registra-se um número elevado de projetos liderados por apenas um professor.
 
A contribuição dos docentes permanentes na formação de recursos humanos em nível de graduação é relevante e
está evidenciada pela participação de aproximadamente 22 graduandos como bolsistas de Iniciação Científica em
projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no Programa. Informa-se, ainda, que a participação de todos os
docentes permanentes no ensino de graduação.
 

 

 
Conceito da Comissão: Bom
Apreciação: O número de defesas de dissertações é coerente com o número de professores do corpo permanente.
Foram defendidos 60 trabalhos para um número médio de 14 docentes no período analisado, o que produz uma
média de 4,2 defesas por orientador.
 
O indicador de distribuição de orientações de dissertações defendidas no período de avaliação é considerado
adequado, demonstrando equilíbrio com relação ao número total de docentes permanentes, conforme recomendação
do documento de Área. O índice de orientações registrado no período foi Bom (1,054).
 
As dissertações defendidas estão alinhadas às linhas de pesquisa e proposta interdisciplinar do Programa. As
bancas envolveram, sistematicamente, a participação de examinadores externos. Os discentes e egressos
demonstraram participação adequada na produção intelectual do curso de mestrado, comprovada pela tendência de
indicadores Bom para autoria e distribuição da produção discente. Os índices relativos à qualidade das dissertações
são considerados Bom e Regular (alcançando 0,045).
 
O tempo médio de titulação dos alunos foi de 28,25 meses e dos bolsistas foi de 28,12 meses, abaixo do numero
médio de 30 meses. O Doutorado teve início em 2016, portanto, ainda não apresentou nenhuma tese concluída. 
 

Ficha de Avaliação

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações

Itens de Avaliação Peso Avaliação
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

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

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

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

4 – Produção Intelectual

24/08/2018 00:30:23 3
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O Programa tem indicadores regulares de produção técnica e tecnológica, alcançando 
o índice de 0,045, o que não contribui para qualificar e complementar as produções 
intelectuais registradas para os docentes permanentes.  

O índice ficou abaixo do valor considerado Bom, definido entre 0,09-0,179 

Plano Estratégico: para que o Programa atinja o índice de qualificação Muito Bom, 
necessário à elevação da nota do Programa, o valor deverá ser no mínimo 1,80 para a 
produção qualificada do Programa e a prática de coautoria implementada para atingir 
>0,280.  

Cabe um esforço do corpo permanente para ampliação do índice para >0.500, 
idealmente, considerando a busca do valor Muito Bom, ou entre 0.250-0.49 para o 
Bom. No processo de Credenciamento e Recredenciamento, a produtividade docente e 
produtividade em parceria com discente deve ter um peso maior. 

É preciso expandir a produção técnica e tecnológica para >0.180 para alcançar o 
resultado de Muito Bom. 

 
Figura 7- Ficha de Avaliação 4 – Produção Intelectual 

Na coleta de dados da Plataforma Capes, é preciso de uma atualização sistemática da 
documentação; currículo lattes alunos e professores; produção discente egressos até 5 
anos de formados; revisão dos dados inseridos em 2017. Ampliar convênios e projetos, 
organizar as informações e avaliando impacto. 
Ação: as resoluções acima citadas - ao estabelecer a produção como critério para 
credenciamento, recredenciamento, distribuição de bolsas e aproveitamento de crédito 
- procuraram reforçar mecanismos de divulgação dos resultados das pesquisas nas 
bases bibliográficas, eventos e demais sistemas de publicização das produção 
intelectual do Programa. 

Encontros integrados entre os professores das Linhas de Pesquisas, critérios de 
distribuição de recursos transparentes – publicados no website do Programa – e 
incentivo à participação de eventos científicos, inclusive dando visibilidade àqueles 
organizados por professores do Programa, foram ações integradas em busca do 
estímulo da produção intelectual do Programa. 

 

1.2.5.! Inserção Social 
Diagnóstico: a Inserção Social foi bem avaliada. O documento orienta avalia várias 
ações de extensão, convênio e programas de forma subsidiada. Os eventos e a criação 
da revista Forum Patrimônio são particularmente citados, bem como a situação dos 
egressos.  

 

 
Conceito da Comissão: Bom
Apreciação: O indicador de produção intelectual alcançado pelos docentes permanentes do Programa foi
considerado Bom (1,130), resultado de publicações de 31 produções integradas em artigos, livros e capítulos de
livros concentrados nos estratos superiores (A1, A2, B1, L4, L3 e C3). O índice de coautoria é considerado regular
(0,081).
 
O Programa apresentou bons indicadores de produção intelectual qualificada do corpo docente permanente, o que
evidencia uma distribuição equilibrada, registrando o percentual de 76% de distribuição das produções consideradas
Muito Boa, Boa e Regular.
 
O Programa tem indicadores regulares de produção técnica e tecnológica, alcançando o índice de 0,045, o que não
contribui para qualificar e complementar as produções intelectuais registradas para os docentes permanentes.  
 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom
Apreciação: A análise dos relatórios traz informações relevantes que comprovam a inserção e impacto regional do
Programa, evidenciada através de ações individuais e coletivas realizadas pelos docentes permanentes e
consolidadas no desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, assim como por meio de ações educativas e
de extensão. A maioria dos professores permanentes integram grupos, comissões e diversos outras modalidades de
associações da sociedade civil, contribuindo para mudanças do perfil social e econômico da Região. Registra-se
também atividades comprometidas com a formação de recursos humanos para atender as demandas das instituições
públicas e sociais locais com ênfase nas competências para a formulação, implementação e avaliação de políticas
sociais. Há indicadores do comprometimento dos docentes com práticas de transferência de conhecimento e de
intervenções frente aos crescentes problemas sociais que a região carece. A inserção social dos egressos reforça o
impacto regional do programa; alguns tem ocupado posições de destaque em instituições de ensino, em

Ficha de Avaliação

Itens de Avaliação Peso Avaliação
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 55.0 Bom
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do
Programa. 30.0 Bom

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 10.0 Bom
4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente. 5.0 Não Aplicável

5 – Inserção Social

Itens de Avaliação Peso Avaliação
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 40.0 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.

40.0 Muito Bom

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa a sua atuação. 20.0 Muito Bom

24/08/2018 00:30:23 4
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Figura 8- Ficha de Avaliação 5 – Inserção Social 

II – Autoavaliação: modelos para coleta de dados  
Ao final de cada ciclo avaliativo o sistema de avaliação conduzido pela CAPES passa 
pela revisão dos seus critérios e por procedimentos de atualização das ferramentas 
disponíveis para a condução do processo.  

O Sistema Nacional de Pós-Graduação, o foco na formação de recursos humanos,  o 
Conselho Técnico Científico de Educação Superior, as Sociedades Científicas e 
Comissão do Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 
(https://www.capes.gov.br/plano-nacional-de-pos-graduacao) têm sido as instâncias 
balizadoras dos processos avaliativos da CAPES. 

A partir de 2019, a adoção da U-MUlTIRANK 
(https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/documentos/DAV/avaliacao/1907201
9_Relatorio-Tecnico-DAV-Avaliacao-Multidimensional-PPG.pdf )  significou a 
alteração do modelo: 

O UMR é um ranking global de instituições de ensino que 
permite comparar o desempenho das instituições a partir de uma 
abordagem multidimensional. A ferramenta correlaciona 
instituições com perfis semelhantes (“like-with-like”) e permite 
que usuários desenvolvam classificações personalizadas por 
meio da seleção de indicadores de sua preferência (“user-
driven”). a ferramenta também permite a seleção de dados da 
instituição como um todo ou de seus respectivos campos de 
conhecimento (“multi-level”). 

Esta plataforma utiliza cinco dimensões distintas sendo elas (1) ensino e aprendizagem 
em, (2) pesquisa, (3) transferência de conhecimento, (4) orientação internacional e (5) 
engajamento regional. 

Considerando que a lógica de que toda forma de diagnóstico tem por objetivo fornecer 
uma base para a formulação de estratégias para o alcance de metas, ajustes e correções,  
a DAV da CAPES elaborou alguns instrumentos para orientação 
(https://www.capes.gov.br/relatorios-tecnicos-dav ): 

!! Autoavaliação de programas de pós-graduação 
!! Ficha de avaliação  
!! Produção técnica  
!! Proposta de classificação de livros  
!! Qualis artístico / Eventos 
!! Impacto e relevância econômica e social  
!! Internacionalização  
!! Inovação e transferência de conhecimento 

Além desses instrumentos, os Relatórios Técnicos da DAV também foram 
considerados para discussão das estratégias do Programa: 

!! Egressos da pós-graduação: áreas estratégicas  
!! Avaliação de ensino e pesquisa  
!! Educação doutoral: reformas e tendências  
!! Avaliação multidimensional  

 

 
Conceito da Comissão: Bom
Apreciação: O indicador de produção intelectual alcançado pelos docentes permanentes do Programa foi
considerado Bom (1,130), resultado de publicações de 31 produções integradas em artigos, livros e capítulos de
livros concentrados nos estratos superiores (A1, A2, B1, L4, L3 e C3). O índice de coautoria é considerado regular
(0,081).
 
O Programa apresentou bons indicadores de produção intelectual qualificada do corpo docente permanente, o que
evidencia uma distribuição equilibrada, registrando o percentual de 76% de distribuição das produções consideradas
Muito Boa, Boa e Regular.
 
O Programa tem indicadores regulares de produção técnica e tecnológica, alcançando o índice de 0,045, o que não
contribui para qualificar e complementar as produções intelectuais registradas para os docentes permanentes.  
 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom
Apreciação: A análise dos relatórios traz informações relevantes que comprovam a inserção e impacto regional do
Programa, evidenciada através de ações individuais e coletivas realizadas pelos docentes permanentes e
consolidadas no desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, assim como por meio de ações educativas e
de extensão. A maioria dos professores permanentes integram grupos, comissões e diversos outras modalidades de
associações da sociedade civil, contribuindo para mudanças do perfil social e econômico da Região. Registra-se
também atividades comprometidas com a formação de recursos humanos para atender as demandas das instituições
públicas e sociais locais com ênfase nas competências para a formulação, implementação e avaliação de políticas
sociais. Há indicadores do comprometimento dos docentes com práticas de transferência de conhecimento e de
intervenções frente aos crescentes problemas sociais que a região carece. A inserção social dos egressos reforça o
impacto regional do programa; alguns tem ocupado posições de destaque em instituições de ensino, em

Ficha de Avaliação

Itens de Avaliação Peso Avaliação
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 55.0 Bom
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do
Programa. 30.0 Bom

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 10.0 Bom
4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente. 5.0 Não Aplicável

5 – Inserção Social

Itens de Avaliação Peso Avaliação
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 40.0 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.

40.0 Muito Bom

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa a sua atuação. 20.0 Muito Bom

24/08/2018 00:30:23 4
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A reunião de meio-termo, em outubro de 2019, procurou discutir com a área 
Interdisciplinar questões básicas para aprimoramento dos instrumentos avaliativos da 
área: a ficha de avaliação; a autoavaliação; os critérios de estratificação de artigos, 
livros, produção técnica e tecnológica, produção artísticas. 

Em março de 2019 a UFMG lançou o Primeiro Relatório Parcial de Autoavaliação 
Institucional (https://www.ufmg.br/dai/textos/PrimeiroRelatorioParcial-Marco2019-
CPA-UFMG.pdf ), contemplando a Pós-Graduação da UFMG. 

No final de 2019, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) aprovou o 
programa de autoavaliação da pós-graduação na UFMG a partir da instalação da 
comissão de avaliação diagnóstica com representantes dos três grandes colégios do 
conhecimento: Ciências Exatas e Engenharias; Saúde e Ciências Biológicas; Ciências 
Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Letras e Artes. 

Composta pelos professores Fábio Alves da Silva Júnior, Pró-Reitor de Pós-
Graduação; Silvia Helena Paixão Alencar, Pró-Reitora Adjunta de Pós-Graduação; 
Reinaldo Martinez Palhares, do Departamento de Engenharia Eletrônica da Escola de 
Engenharia; Denise Maria Trombert de Oliveira, do Departamento de Botânica do 
Instituto de Ciências Biológicas; Denise Morado Nascimento, do Departamento de 
Projetos da Escola de Arquitetura; além de Zélia Pires da Silveira, Diretora da 
Assessoria Acadêmica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Lívia Silva Macedo, 
estudante e do Curso de Mestrado em Ciências Políticas. 

Com o objetivo de construir até 2021 um processo de autoavaliação da Pós-Graduação 
com metodologia própria e unificada,  algumas reuniões foram feitas para determinar 
questões que deveriam orientar o processo da UFMG, como um todo, respeitando, 
porém, as autoavaliações específicas de cada Programa. 

A partir das orientações gestadas nos campi ampliados da CAPES e da UFMG, o 
Programa de Pós-Graduação procurou desenvolver ferramentas que dessem conta de 
duas questões específicas:  

a)! A coleta de informações para lançamento da Plataforma Sucupira; 
b)! A elaboração de Diagnósticos de Avaliação, a partir da expressão de ideias de 

Professores, Egressos e Alunos. 

O Colegiado assumiu a tarefa de elaborar a metodologia de «Autoavaliação» e o «Plano 
Estratégico» decorrente dela. 

 

2.1.! Coleta das Informações – 2017-2018 
Em 2017, a falta de suporte da secretaria impactou o lançamento de dados na 
Plataforma Sucupira. Por sua vez, a falta de clareza dos critérios para o quadriênio fez 
com que houvesse uma dificuldade de mobilizar a comunidade discente e docente do 
Programa. 

No final de 2018, foi feita uma força tarefa entre os bolsistas do Programa e elaborado 
dois formulários (ANEXO II) para organização das informações, levando-se em conta 
duas questões:  

a)! O fato da produção discente lançada no CV LATTES não ser importada pelo 
sistema, demandando uma introdução manual de dados no sistema; 

b)! A questão de informações específicas não migradas pelo sistema, como 
projetos e dados específicos da produção intelectual. 

A falta de suporte de secretaria e as dificuldades de uso das ferramentas da Plataforma 
Sucupira não possibilitaram uma organização plena dos dados. Desta forma, uma vez 
que o próprio sistema permite ao longo do ano a correção de dados, seria importante 
que a cada certificação anual pelas Pró-Reitoria de Pós-Graduação fosse possível 
que os Programas ajustassem os dados dos anos anteriores. 

Este formulário gerou as bases para os formulários seguintes. 
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2.2.! Formulários Avaliativos - 2019 
No segundo semestre de 2018, a CAPES instituiu uma Comissão com a missão de 
Implantar uma sistemática de autoavaliação no âmbito dos programas (Portaria CAPES 
no 148/2018), publicando no final de 2019 um manual específico para aportar estas 
questões 
(https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/documentos/DAV/avaliacao/1006201
9_Autoavaliação-de-Programas-de-Pós-Graduação.pdf ). 

Dois formulários foram elaborados em 2019, com o intuito de responder à demanda de 
Autoavaliação do Programa e, a partir daí, estabelecer o Plano Estratégico, conforme 
diagrama abaixo. 

 
Figura 9- Diagrama do processo avaliativo 

 

2.2.1.!Formulário  Avaliativo e de Coleta de Dados - Docentes 
O Formulário Docentes (ANEXO III), desenvolvido no google form, procurou mapear 
questões pontuadas no documento de Autoavaliação da CAPES e também, coletar 
dados para aprimorar o lançamento no sistema. 

Considerando o princípio exposto, em outras palavras, a autoavaliação é um processo 
avaliativo conceituado e autogerido pela comunidade acadêmica (CAPES, 2019ª, p.7), 
o formulário Proposto, discutido e aprovado em Colegiado, procurou levantar questões 
quantitativas e qualitativas do Programa, a partir da perspectiva docente. 

Foram 107 questões, divididas em três tópicos: 1. Capes: 1.1. Identificação; 1.2. 
Docência, 1.3. Pesquisa; 1.4. Produção Intelectual; 1.5. Organização de Evento; 2. 
Autoavaliação; 3. Avaliação do Programa. 

 
Figura 10- Diagrama dos tópicos do formulário DOCENTE 

 
2.2.1.1.! CAPES 

i.! Identificação como pesquisador 

Os dados coletados neste campo, permitiram atualizar os dados dos professores; 
verificar os links de grupos de pesquisa; incentivar que todos os docentes fizessem seu 
cadastro no ORCID e Google Scholar, uma vez que estas plataformas foram indicadas 
na reunião de meio termo; levantar o número de bolsistas; verificar os docentes que 
atuam em outro Programa; levantar os principais colaboradores externos. 

a)! Atualmente, todos os professores do Programa estão cadastrados no ORCID; 
estão vinculados à Laboratórios e/ou Grupos de Pesquisa e com os links do CV 
LATTES disponíveis no website do Programa 
(http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/docentes/ );   

b)! Dentre os 26 (vinte e seis) docentes,  10 (dez) responderam ser bolsistas. 
Atualmente, 38% dos professores são bolsistas de agência de fomento: 6 (seis) 
Bolsistas de Produtividade do CNPq; 1 (um) CAPES (Visit Schoolar); 1 (um) 

Preparação do 
Formulário

Coleta e 
sistematização 

de dados 
Análise

CAPES AUTOAVALIAÇÃO AVALIAÇÃO DO 
PROGRAMA



15 

Produtividade em Pesquisa (CNPq) e PPM (FAPEMIG); 1 (um)  Auxílio 
Pesquisador PRPG; 1 (um) bolsista do Getty Conservation Institute. 
 

 
Figura 11 – Docentes bolsistas 

c)! Dentre os 26 (vinte e seis) professores, 9  (nove) atuam em outro Programa 
(35%) e 17 (dezessete) não atuam (65%).  
A associação aos Programas de Pós-Graduação em Artes, Arquitetura e 
Urbanismo, Ciência da Informação, Biologia Vegetal e Ciências e Técnicas 
Nucleares da UFMG possibilita um maior intercâmbio de experiências. 

 
Figura 12 – Atuação em PPGs 

d)! Todos os professores se envolveram em atividades administrativas e/ou de 
gestão do Programa e da Escola de Arquitetura: 8 (oito) em Colegiado; e o 
restante em Comissões, incluindo Processo Seletivo, Comissão de 
Credenciamento, Comissão de Bolsas, Comissão de Revisão do Regulamento, 
Coordenador de Departamento, Comissão de Internacionalização, Comissão 
de Comunicação, Coordenador de CENEX; 

 

ii.! Docência 
a)! Todos os professores informaram as atividade de docência na graduação e 

ofertaram disciplinas no Programa nos anos informados. Conforme avaliações 
anteriores, a correspondência entre as disciplinas ofertadas na graduação e o 
campo de atuação do pesquisador permitem uma maior interlocução; 

b)! 20 (vinte) informaram orientação de TCC ou IC, significando que 77% dos 
docentes da casa atuam na orientação da graduação; 

Em 2015, com o projeto de doutorado, houve a ampliação de 15 (quinze) para 18 
(dezoito) docentes – sendo incluído 1 docente da área de Ciência da Informação, 1 das 
Ciências Ambientais e 1 da Ciência da Conservação. Dos 18 (dezoito) professores, 2 
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(dois) professores permaneceram como colaboradores, significando 12% de 
colaboradores. 

Em 2016, com a implantação do projeto, 5 (cinco) professores foram incorporados - 3 
(três) como permanentes e 2 (dois) como colaboradores -, ampliando o quadro docente 
para 23 (vinte e três) docentes, dos quais 4 (quatro) eram colaboradores, perfazendo 
22% Turismo, Ciência do Patrimônio e Paisagem foram as áreas contempladas. 

Em 2017 e 2018, em função da quadrienal, o Colegiado procurou manter o corpo 
docente, inclusive para atender as orientações de fixação do Programa. Nesse período, 
o Colegiado promoveu uma discussão interna sobre distribuição de orientações em os 
docentes. Em 2018, dois professores permanentes aposentaram e, considerando as 
portarias de recredenciamento, foram mantidos, apesar de paulatinamente já 
diminuírem suas atividades de orientação, docência e produção. 

Em 2019, as professoras aposentadas foram descredenciadas, 4 (quatro) passaram à 
categoria de colaboradores para permanentes e 5 (cinco) novo professores foram 
incorporados como colaboradores.  

Assim, neste momento o Programa está em funcionamento com 26 (vinte e seis) 
docentes, dentre os quais, 21 (vinte e um) permanentes e 5 (cinco) colaboradores, 
perfazendo 20% do total.  

A estabilidade, ao longo do quadriênio, do conjunto de docentes permanentes foi 
mantida, conforme quesito da avaliação sistemática pelas coordenações e comissões de 
avaliação de área e pela Diretoria de Avaliação; cabe ressaltar que a incorporação de 
professores colaboradores no quadro de permanente fez parte da estratégia do 
Programa de fixar atores que têm atuado no Programa, principalmente por meio da 
qualidade das ações de Ensino, cumprindo um dos parâmetros da avaliação 
multidimensional, a dimensão (1) ensino e aprendizagem. 

Os professores que passaram da categoria de professor permanente para colaborador 
respondem com excelência pelas disciplinas obrigatórias de base metodológica e têm 
ampliado seus esforços na integração de grupos de pesquisa e publicações. Em relação 
às orientações, a partir de 2019, com a Resolução 005/2019, procuramos equilibrar o 
número de orientandos por professores permanentes. Assim, considerando os 21 (vinte 
e um) professores permanentes do corpo docente, a média em 2019 foi de 4,4 
orientações por orientador permanente. 

 
Figura 13 – Distribuição das Orientações 

Conforme gráfico, a maioria dos professores respondeu por 3 (três) ou 4 (quatro) 
orientações em 2019, gerando um maior equilíbrio. Os professores que tiveram um 
número maior de orientações no período vigente, justificaram sua demanda junto ao 
Colegiado em função de projetos específicos que já envolviam estes alunos, desde a 
iniciação científica ou do mestrado. Este equilíbrio também é refletido na distribuição 
de professores entre as Linhas de Pesquisa do Programa. 
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Distribuição por Professores - 2019

3 Orientandos

4 Orientandios

5 Orientandos

6 Orientandos

10 Orientandos



17 

iii.! Pesquisa 
a)! Em relação à distribuição de professores nas Linhas de Pesquisa, o gráfico 

abaixo permite verificar equilíbrio. 

 
Figura 14 – Distribuição nas linhas de Pesquisa 

b)! Foi solicitado aos pesquisadores que indicassem até três projetos de pesquisa, 
como coordenadores ou membros, e avaliassem o tipo de parceria: 

 

 

 
Figuras 15; 16  e 17– Parcerias de Pesquisa 

Considerando as informações sobre as parcerias, observa-se um impacto substancial de 
projetos voltados à Internacionalização. Dentre os citados, são indicados como 
parceiros internacionais instituições – como o Getty Conservation Institute; o 
International Council of Monuments and Sites; o International Council of Museums -, 
além de diversas universidades estrangeiras 

31%
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Linhas de Pesquisa

Memória e Patrimônio Cultural

Paisagem e Ambiente

Tecnologia do Ambiente Construído

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NA (não se aplica; nenhuma das anteriores)
Comunidade

Instituição privada
Instituição governamental

Instituição de pesquisa
Instituição internacional

Projeto 1

0 1 2 3 4 5 6 7

NA (não se aplica; nenhuma das anteriores)
Comunidade

Instituição privada
Instituição governamental

Instituição de pesquisa
Instituição internacional

Projeto 2

0 1 2 3 4 5 6 7

NA (não se aplica; nenhuma das anteriores)
Comunidade

Instituição privada
Instituição governamental

Instituição de pesquisa
Instituição internacional

Projeto 3



18 

Dentre os projetos, destaca-se: Smart Cities, Smart Building E Smart Life – Knowledge 
Organization System – Kos, coordenada pela professora Renata Baracho, em parceria 
com a The Pennsylvania State University; AULP-CAPES-Patrimônio Cultural e 
Sustentabilidade, coordenada pela professora Yacy-Ara Froner, junto à Universidade 
Eduardo Mondlaine; Utilização do sistema de informação geográfica como ferramenta 
de análise e gestão de riscos de incêndio em sítios históricos, coordenado pelo 
professor Paulo Von Kruger, em parecria com as universidades do Porto e Minho, em 
Portugal; Thermographic and Energy Efficiency study cases on Heritage Architecture, 
coordenada pela professora Cynara Fiedler Bremer, em parceria com Universidad de 
Granada, na Espanha; Por uma nova epistemologia no campo do Patrimônio Cultural, 
seu ensino e o cenário internacional, sob coordenação do professor Flávio Carsalade, 
com bolsa CNPq de produtividade e ação integrada junto à rede Ibero-americano 
Arquitetura e Documentação; o projeto Concrete art in Brazil – the material of form: 
industrialism and the Latin-American avant-garde, vinculado ao GCI e Universidad 
San Martin, na Argentina; o Les concepts sociaux fondamentaux de l’hospitalité: les 
pratiques d’accueil institutionnel des migrants à paris et à São Paulo, coordenado pelo 
professor Leandro Brusadin, junto à Université Paris Descartes (França). 

O Programa Capes/Print, implantado na UFMG em 2019,  ao promover uma cultura de 
internacionalização da pós-graduação por meio de uma abordagem transversal e 
transdisciplinar, selecionou projetos do Programa de Pós-Graduação em Ambiente 
Construído e Patrimônio Sustentável, contemplando docentes da casa por meio dos 
editais de Professor(a) Visitante Júnior/Sênior no Exterior – como as professoras 
Myriam Bahia Lopes e Renata Maria Abrantes Baracho Porto; Doutorado Sanduíche – 
como as alunas Professor(a) Visitante Júnior/Sênior no Exterior – como Marina da 
Silva Garcia e Ana Beatriz Mascarenhas Pereira.  

 As parcerias internacionais podem se acessadas pelo website do Programa, na aba 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/internacionalizacao/ . 

Neste sentido, as quatro dimensões prevista no Relatório e Recomendações do Grupo 
de Trabalho Internacionalização – Condições Institucionais, Pesquisa, Mobilidade e 
Produção Científica – têm sido fixados a partir de um movimento interno – de docentes 
e discentes da casa – e externo – por meio das ações de internacionalização da PRPG-
UFMG. 

 
Figura 18 - As dimensões da internacionalização 

Além da internacionalização, um percentual elevado de projetos está vinculado às 
instituições governamentais – via editais e programas de agências de fomento como 
FAPEMIG, CNPq e CAPES – e instituições de pesquisa, principalmente laboratórios 
de grupos de investigação. 

Apesar de pesquisas de relevância em relação às comunidades – como aquelas 
realizadas com as áreas atingidas pelo rompimento das barragens do Fundão (2015) e 
Brumadinho (2019) -, como resultado deste diagnóstico, o Colegiado irá propor uma 
discussão ampliada com os professores do Programa com o intuito de promover 
pesquisas direcionadas às comunidades da região. 

 
iv.! Produção Intelectual 

O GoogleForm colocou com quarto item de informação a inclusão da Produção 
Intelectual, Técnica e Artística, incluindo dados de 2017, 2018 e 2019, no intuito de 
complementar dados faltantes nas coletas anteriores da Plataforma Sucupira. 

Condições 
Institucionais Pesquisa Mobilidade Produção 

científica
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Além das informações, os próprios professores indicaram suas produções de relevância 
e fizerem upload de artigos, capítulos de livros e livros, e relatórios técnicos, 
considerando as orientações relacionadas à inclusão dos PDFs. 

Revistas internacionais de impacto. 

!! Ambiente Construído (A2 na área de Arquitetura, Urbanismo e Design -2013-
2016);  

!! Construction & building materials (A1 na área de Engenharia -2013-2016);  
!! Ecological Engineering (A1 na área de Ciências Ambientais-2013-2016); 
!! Emergy Procedia (A2 na área de Ciência Política e Relações Internacionais-

2013-2016);  
!! Energy and Buildings (A1 na área de Arquitetura, Urbanismo e Design -2013-

2016); Ambiente Construído (A2 na área de Arquitetura, Urbanismo e Design 
-2013-2016);  

!! Information Research (A1 na área de Ciência da Informação-2013-2016);  
!! International Journal of Development Research (A2 na área de 

Interdisciplinar-2013-2016);  
!! Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development (A2 

na área de Interdisciplinar-2013-2016);  
!! Journal of Renewable and Sustainable Energy (A1 na área de Planejamento 

urbano e regional -2013-2016);  
!! Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics (A2 na área Interdisciplinar-

2013-2016);  
!! Patrimônio e memória (UNESP) (A2 na área de Arquitetura, Urbanismo e 

Design-2013-2016); 
!! Revista de Geografia e Ordenamento do Território (A2 na área de Arquitetura, 

Urbanismo e Design-2013-2016); 
!! Science of the Total Environment (A1 na área Interdisciplinar-2013-2016); 

Plant Biosystems (A2 na área de Ciências Ambientais-2013-2016);  
!! Sociedade e Cultura (A2 na área de Antropologia/Arqueologia-2013-2016);  
!! Soil use and Management (A2 na área de Ciências Ambientais-2013-2016); 
!! Urbe (A2 na área de Arquitetura, Urbanismo e Design -2013-2016);  
!! Scientific Reports (A1 na área Interdisciplinar-2013-2016); 
!! Journal of environmental quality (A1 na área de Ciências Ambientais-2013-

2016); 
!! Journal of the International Seminar on Urban Form-UM, (B2 na 

Interdisciplinar -2013-2016); 

A diversidade das áreas de impacto Arquitetura, Urbanismo e Design; Ciências 
Ambientais; Antropologia/Arqueologia; Planejamento urbano e regional; Ciência da 
Informação e Ciência Política e Relações Internacionais, demonstra o caráter 
interdisciplinar das publicações resultantes das pesquisas do corpo docente. Espera-se 
que unificação da qualificação assimile o real impacto na comunidade e que, para a 
área interdisciplinar, considerando sua especificidade, a diversidade seja contemplada. 

Além da produção em periódicos indexados, os professores do programa publicaram e 
organizaram diversas coletâneas, como A Estrutura Urbana de Nova Lima: os Modelos 
das Companhias Industriais e seus reflexos nas Cidades Brasileiras (2019), organizada 
pela professora Stael Alvarenga Pereira Costa e seu grupo de pesquisa; Patrimônio 
Cultural e Sustentabilidade, organizado pela professora Yacy-Ara Froner, como 
resultado da pesquisa CAPES-AULP Brasil-Moçambique (2017) e Vernacular and 
Earthen Architecture: Conservation and Sustainability, editado por Camilla Mileto, 
Fernando Vegas López-Manzanares, Lidia García-Soriano, Valentina Cristini, com o 
capítulo Vernacular change in Brazil southeast regioni do professor Marco Antônio 
Resende (2017). 

 

v.! Eventos 



20 

De acordo com o Grupo de Trabalho – Qualis Artístico/Classificação de Eventos 
https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/documentos/DAV/avaliacao/10062019
_Qualis-Artistico-Classificação-de-Eventos.pdf  

Evento Cientifico é uma atividade que tem como objetivos 
reunir especialistas e interessados em determinadas áreas do 
saber para discussão de temas que atendam a preocupações 
comuns, com vistas à atualização e ao progresso da pesquisa 
científica; divulgar resultados de pesquisa e colocar os 
pesquisadores em debate com vistas à qualificação e validação 
das investigações no âmbito da comunidade científica; 
incentivar o desenvolvimento de campos de pesquisa ainda 
emergentes; promover a formação de pesquisadores por meio 
da interação de discentes, docentes, profissionais e grupos de 
pesquisa com interesse na área; valorizar a interdisciplinaridade 
inerente à área (2019, p.6). 

O grupo de professores do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e 
Patrimônio Sustentável, dada sua projeção nacional e internacional, é responsável pela 
organização de eventos, os quais impulsionam e dão visibilidades à pesquisa da 
comunidade docente e discente do Programa, bem como dos colaboradores nacionais 
e internacionais. 

Contudo, não apenas a produção de artigos completos, trabalhos curtos ou resumos são 
determinantes na avaliação do impacto dos eventos. Vários docentes têm sido 
convidados como keynote em eventos importantes no âmbito regional, nacional e 
internacional. 

Na página do website do Programa (http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/), 
é possível verificar palestras, encontros, exposições, seminários e colóquios 
organizados em parceria com o Programa; por sua vez, o formulário avaliativo levantou 
os principais eventos de interesse com participação e organização de docentes do 
Programa: 

!! ANTECIPA - Encontro da Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e 
Ciência do Patrimônio, 
http://lacicor.eba.ufmg.br/antecipa/index.php/2018/10/13/inscricoes-1o-
antecipa-2018/  

!! ARQUISUR: A produção da Cidade Contemporânea no Cone Sul: desafios e 
perspectivas da Arquitetura e do Urbanismo. 2019 - 
http://www.arq.ufmg.br/arquisur2019/ . 

!! CILCA - VII International Conference on Life Cycle Analysis in Latin 
America. 7º Edição, Medelin. https://www.greendelta.com/cilca-conference-
2017-medellin/  

!! Colóquio Ibero-Americano: Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto - 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/coloquio-ibero-
americano-paisagem-cultural-patrimonio-e-projeto/  

!! CONSTRUÇÃO -  https://web.fe.up.pt/~construcao2018/ 
!! ENEPEA - https://enepea2018.wixsite.com/santamaria, Encontro Nacional 

de Ensino de Paisagismo em Escolas de Arquitetura e Urbanismo no Brasil,  
!! ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído 

(Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ANTAC) 
https://www.antac.org.br  

!! ENTECOR – Encontro Nacional de Tecnologia em Conservação e Restauro - 
http://entecor.ouropreto.ifmg.edu.br/  

!! Fórum Habitar 2019 - Habitação e Desenvolvimento Sustentável 
www.even3.com.br/anais/forumhabitar2019  

!! ICEUBI - International Conference on Engineering - http://iceubi.ubi.pt  
!! INTERACT-BIO- http://sams.iclei.org/o-que-fazemos/projetos-em-

andamento/interact-bio.html   
!! IPHS- International Planning History Society https://planninghistory.org  
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!! ISUF – International Seminar on Urban Form - 
http://www.urbanform.org/regional.html , a partir do vínculo do Programa 
com o PNUM-Portuguese-language Network of Urban Morphology 
https://pnum.fe.up.pt/ ; 

!! PNUM 2018 - A PRODUÇÃO DO TERRITÓRIO, FORMAS, PROCESSOS, 
DESÍGNIOS; 6ª Conferência Internacional - Rede Lusófona de Morfologia 
Urbana, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. 

!! PNUM 2019 - 8ª Conferência da Rede Lusófona de Morfologia Urbana, 
Maringá. Forma Urbana e Natureza 

!! Jornadas da Associação Brasileira de Críticos de Artes - 
http://abca.art.br/httpdocs/ebooks-abca/  

!! LCM2017 - 8th Internatiional Life Cycle Management Conference. 8º Edição, 
Luxemburgo,  CNPq. http://lcm-conferences.org/  

!! Mestres e Conselheiros - 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/mestres-e-
conselheiros/  

!! P&D Design 2018 - 13º Congresso Pesquisa e Desenvolvimento em Design. 
13º Edição, Joinville, CNPq. https://ped2018.com.br/?p=home  

!! Rede Lusófona de Morfologia Urbana. 6ª Conferência Internacional, 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Porto, 2018 

!! SBDS + ISSD 2017 - Simpósio Brasileiro de Design Sustentável + 
International Symposium on Sustainable Design. 6º Edição, Belo Horizonte, 
UFMG, CNPq, CAPES, FAPEMIG, FIEMG. 
http://www.arq.ufmg.br/tau/index.php/symposium-on-sustainable-design-
sbds/  

!! Seminário de Arquitetura Vernácula – 2019 
http://ufmgpossustentabilidade.com.br/vernacula/  

!! Seminário Hospitalidade e Patrimônio: do acolher ao preservar 2017. 
https://ufop.br/eventos/seminario-hospitalidade-e-patrimonio-do-acolher-ao-
preservar  

!! Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação - 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/seminario-ibero-
americano-arquitetura-e-documentacao/  

!! Seminário Nacional sobre Geografia e Fenomenologia 2018 - 
www.tinyurl.com/IXseghum  

!! Simpósio Brasileiro de Desenho Sustentável (SBDS) 
http://www.arq.ufmg.br/tau/index.php/symposium-on-sustainable-design-
sbds/  

!! Simpósio Científicos ICOMOS-BR - 
https://www.even3.com.br/simposioicomos2020/  

!! Simpósio Internacional em Memória - Simpósio em Memórias, Museus e 
Turismo, 2018. http://seminariosmemoriasocial.pro.br/  

A promoção e o apoio a eventos  podem ser considerados um dos fatores de impacto 
mais importantes do Programa: a projeção nacional e internacional junto às entidades 
científicas, acadêmicas e culturais determina a atuação dos docentes da casa como 
organizadores de eventos da envergadura do Simpósio Científico do ICOMOS 
(International Council of Monuments and Sites), na Linha de Pesquisa de Memória e 
Patrimônio Cultural; do International Symposium on Sustainable Design, na Linha de 
Pesquisa de Ambiente Construído e do Colóquio Ibero-Americano: Paisagem 
Cultural, Patrimônio e Projeto na Linha de Paisagem e Ambiente. 

 

2.2.1.2.! Autoavaliação docente 
A segunda parte de levantamento de dados propôs 13 (treze) perguntas fechadas.  

Estas perguntas puderam gerar um diagnóstico autoavaliativo acerca da demanda de 
estabelecer pesquisas no âmbito de Grupos de Pesquisa ou Projetos inclusivos em 
relação aos docentes, orientandos e outros discentes do Programa; a percepção da 
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abrangência, impacto e periodicidade das produções científicas; e a correlação entre 
disciplinas ministradas e metodologias ou temas investigativos. 

a)! Professores do Programa estão cadastrados em seus projetos de pesquisa, 
laboratórios ou grupos de pesquisa? 

 
Figura 19 – Integração docente em grupos de pesquisa 

b)! Seus orientados do Programa estão envolvidos em seus projetos de pesquisa, 
laboratórios ou grupos de pesquisa? 

 
Figura 20 – Integração orientandos nos projetos do orientador 

c)! Outros discentes do Programa estão envolvidos em seus projetos de 
pesquisa, laboratórios ou grupos de pesquisa?  

 
Figura 21 – Integração discente do Programa em projetos 

d)! As pesquisas de seus orientados estão vinculadas aos seus projetos ou 
pesquisas? 
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Figura 22 – Integração das pesquisas 

e)! Qual a frequência de encontros com seus orientados? 

 
Figura 23 – Periodicidade dos encontros 

 
f)! Entre 2017 e 2019 houve atraso nas defesas de seus orientandos? 

 
Figura 24 – Defesas 

 
g)! Você publicou entre 2017 e 2019 com seus orientados? 

 
Figura 25 – Publicações integradas com orientandos 

h)! Você acompanha, publica ou mantém seus egressos (com defesas entre 
2012 e 2018) em seus grupos de pesquisa? 

 
Figura 26 – Publicações integradas com egressos 
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i)! Qual a sua média publicação por ano? 

 
Figura 27 – Volume de publicações 

 
j)! As disciplinas ministradas  por você entre 2017 e 2019, no Programa, estão 

alinhadas com a área de concentração e as linhas de pesquisa do PACPS? 

 
Figura 28 – Disciplinas 

 
k)! Qual, dentre as opções abaixo, você considera o meio mais relevante para 

atualização e  acompanhamento da evolução da área de conhecimento 
interdisciplinar? 

 
Figura 29– Atualização 

 
l)! Como você avalia o impacto de suas pesquisas e formação de pessoas em 

relação às políticas públicas locais, regionais ou nacionais? 

 
Figura 30 – Impacto na formação de pessoas 

 

32%

27%
9%

32%
Inferior a 1 publicação por ano

Média de 1 públicação por ano

Média de 2 publicações por ano

Superior a 2 publicações por ano

100%

Parcialmente

Não

Sim

22%

26%26%

9%

13%

4%
Participação de congressos

Leitura e produção de texto

Participação de grupos de pesquisa

Revisão de artigos em periódicos

Elaboração de projetos

Visitas técnicas

48%
43%

9%0%
Alto

Médio

Regular

Baixo

Nenhum
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m)! Como você avalia seu nível de atuação para a internacionalização do 
Programa? 

 
Figura 31 – Internacionalização 

 
2.2.1.3.! Avaliação do Programa 
A terceira parte de levantamento de dados propôs 9 (nove) perguntas fechadas e uma 
aberta acerca da análise dos aspectos positivos e negativos do Programa.  

Estas perguntas puderam gerar um diagnóstico de avaliação do Programa em relação à 
sua infraestrutura e abrangência. 

a)! Você considera adequada a área de conhecimento do Programa? 

 
Figura 32 – Área Interdisciplinar 

 
b)! Você considera adequada a área de concentração do Programa? 

 

 
Figura 33 – Área de Concentração em Ambiente Construído e Patrimonio 

Sustentável 
 

c)! As linhas de pesquisa do programa refletem a identidade do Programa? 

44%

30%

26%
Alto

Médio

Regular

Baixo

Nenhum

91%

9%

Sim

Não

Parcialmente

87%

13%

Sim

Não

Parcialmente
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Figura 34 – Linhas de Pesquisa 

 
d)! Você considera a estrutura curricular adequada? 

 
Figura 35– Estrutura Curricular 

 
e)! Você considera a infraestrutura adequada? 

 

 
Figura 36 – Infraestrutura 

 
f)! Você acredita que há impacto científico e caráter inovador da produção 

intelectual produzida pelo programa? 

 
Figura 37 – Ciência e Inovação 

 

87%

13%

Sim

Não

Parcialmente

52%

9%

39%
Sim

Não

Parcialmente

44%

4%

52%

Sim

Não

Parcialmente

83%

17%
Sim

Não

Parcialmente
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g)! Você acredita que há impacto econômico, social e cultural em relação às 
pesquisas desenvolvidas no Programa? 

 
Figura 36 – Impacto social das pesquisas 

 
h)! Você acredita que há impacto econômico, social e cultural em relação à 

formação de pessoas do programa? 

 
Figura 37 – Impacto formação de pessoas 

 
i)! Você acredita que o programa tem mais visibilidade? 

 
Figura 37 – Visibilidade  

 
 
2.2.2.!Formulário  Egressos 
Entre 2007 e 2019 o Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e 
Patrimônio Sustentável formou 193 (cento e noventa e três) alunos de mestrado e a 
primeira aluna de doutorado, Larissa Camilo de Souza Lima e Silva, formada em 
fevereiro de 2019 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/egressos/ . 

O tempo médio da titulação entre 2012 e 2019 foi de 28 (vinte e oito) meses, sendo 
paulatinamente reduzido ao longo do período. 

91%

9%
Sim

Não

Parcialmente

100%

Sim

Não

Parcialmente

9%

61%

30% Regional

Nacional

Internacional
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Figura 38 – – Tempo médio de titulação – Sistema Acadêmico - UFMG 

Em relação aos destaques de egressos informados pelos professores foram informados 
os seguintes nomes no setor educativo: Carlos Alberto Freitas Junior, Diretor do 
Colégio Loyola-BH; Amarildo Magalhães, Coordenador IETEC (Instituto de Educação 
Tecnológica); Marcelo Santana Silvino, coordenador da Pós-Graduação em 
Engenharia de Incêndio e Simone de Souza Safe, da PUC-MG ; Maíra Ramirez, 
coordenadora do curso de Arquitetura na UNIPAC-Barbacena; Tatiana Paula Alves, 
professora na UNA; Ana Carolina de Oliveira Veloso, professora na UNA; Caio 
Gomes Sabido, Coordenador de Curso na UNA; Guilherme Caixeta Brandão, professor 
na UNA; Paula Rocha Leite e Sheyla Regina Passos Solla, professores na UNI-BH; 
Camila Campos Gonçalves, professora na UNIFOR; Clarissa Neves, professora do 
Isabela Hendrix ;Raquel Diniz de Oliveira, professor no CEFET-MG; Isabela Carvalho 
de Morais, Professora UFOP; Kátia Andréa Carvalhaes Pego, professora UEMG; 
Marcelo Silva Pinto e Leonardo Geraldo de Oliveira Gomes, professores da UFMG. 

No campo da gestão pública: Jaqueline Duarte dos Santos. Servidora concursada do 
IPHAN-Brasília; Teresa Guerra, Conselheira do Subcomitê do Ribeirão do Onça e do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, com o Projeto Manuelzão; Rafael 
Almeida de Oliveira, Secretaria de Turismo BH; Luciana Santos Ferreira, arquiteta 
efetiva na Prefeitura Municipal de Itabira com projetos de relevância para a população 
local na temática do patrimônio cultural; Rubens do Amaral, Assessor de Planejamento 
da Agência de Fiscalização do Distrito Federal-Brasília; Rejane Maria da Silva 
Sanches, SEMAD-MG; Letícia Silva Ticle, IEPHA; Marina Salgado, ex-diretora do 
IPHAN MG; Thais Lanna Junqueira, TJ-Brasília; Débora de Luces Sarno, Gerente de 
Análise de Licenciamentos Especiais e Diretoria de Análise de Licenciamentos 
Urbanísticos Especiais da Subsecretaria de Planejamento Urbano. Secretaria Municipal 
de Política Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte e Luana Rodrigues Godinho 
Silveira, Secretária Municipal do Meio Ambiente de Rio Acima/MG, Gerente de 
Regulação da Expansão Urbana pela Agência de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (Agência RMBH), atualmente é doutoranda do PACS 
e com projeto na Vale. 

No campo empresarial, Sandra Ricardo Botrel e Silva, professora da FUMEC e dona 
da PROTHERM (http://www.protherm.com.br ). Ana Carolina de Oliveira Veloso, 
Caixeta Brandão, Paula Rocha Leite, Carla Patrícia Santos Soares e Caio Gomes 
Sabido, sócios da ARES - empresa que propõe soluções em projetos e construções de 
edificações a partir de diretrizes de eficiência energética e sustentabilidade. Presta 
serviço em todo o Brasil http://aressustentabilidade.com.br/ . 

Dos 153 (cento e cinquenta e três) alunos formados entre 2012 e 2019 - período que 
trata este quadriênio - 74 (setenta e quatro) responderam o questionário enviado, 
significando 48% da amostragem. 

O questionário foi dividido em 35 (trinta e cinco) questões divididas em: 1. 
Informações pessoais; 2. Informações Acadêmicas;  3.Continuidade dos estudos;  
4. Informações profissionais; 5.Avaliação do Curso. 

Média de Idade de Titulação
(Anos)

0252 - AMBIENTE CONSTRUÍDO E PATRIMÔNIO SUSTENTÁVEL/M MESTRADONível:

Ano

23/04/2020

Número de Titulados Tempo Médio Titulação (meses)

Curso:

Universidade Federal de Minas Gerais

Sistema Acadêmico da Pós-Graduação
Número de Alunos Titulados por Curso, Ano e Total

Página 2 de

11:33

Emissão

2

182012 26 32

202013 28 37

172014 27 33

202015 29 36

152016 31 37

272017 30 38

222018 29 35

132019 27 33

Total 152 28 35
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Figura 39- Diagrama dos tópicos do formulário DE EGRESSOS 

 
2.2.2.1.! Informações 
Os egressos informaram seus dados pessoais, link do CV Lattes, número ORCID e 
principais redes sociais. A partir destes dados, avaliamos que o Facebook, o Instagram 
e o Linkedin são as redes mais usadas. 

 

2.2.2.2.! Informações acadêmicas 
a)! Linha de pesquisa 

 
Figura 40– Distribuição nas linhas de Pesquisa 

 

b)! Percepção de impacto da dissertação ou tese 

 
Figura 41– Impacto 

 

INFORMAÇÕES 
DO EGRESSO

INFORMAÇÕES 
ACADÊMICAS

CONTINUIDADE 
DOS ESTUDOS

INFORMAÇÕES 
PROFISSIONAIS

AVALIAÇÃO DO 
PROGRAMA

42%

34%

24% Memória e Patrimônio Cultural

Paisagem e Ambiente

Tecnologia do Ambiente Construído

31%

15%

54%

Educacional

Científico/Tecnologica

Políticas Públicas

Empresas privadas
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c)! Participou de projeto ou grupo de pesquisa vinculado ao Programa 

 
Figura 42– Grupo de Pesquisa do Programa 

d)! Bolsista 

 
Figura 43– Bolsista 

 

e)! Média de artigos publicados 

 
Figura 44– Artigos 

 

  

50%50%

SIM NÃO

68%

32%

SIM NÃO

14%

21%

21%
14%

11%

5%

3%
2% 9%

1 ARTIGO

2 ARTIGOS

3 ARTIGOS

4 ARTIGOS

5 ARTIGOS

7 ARTIGOS

8 ARTIGOS

9 ARTIGOS

10 ARTIGOS OU MAIS
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f)! Participou de eventos científico/acadêmicos durante o curso? 

 
Figura 45– Eventos 

 

g)! Participou de atividades de internacionalização durante o curso? 

 
Figura 46– Internacionalização 

 

2.2.2.3.! Continuidade dos estudos 
a)! Após obter o título de mestre no PPG-ACPS / UFMG você continuou na pós-

graduação (doutorado/especialização)? 

 
Figura 47– Continuidade dos estudos 

Apesar de um número expressivo de ex-alunos reingressarem no Programa a partir 
da abertura do doutorado em 2016 – 24 (vinte e quatro) dos atuais 43 (quarenta e 
três doutorandos) -, refletindo a capacidade de fixação do Programa, ou outros 21 
(vinte e um) alunos que responderam afirmativamente esta questão ingressaram em 
distintos Programa, inclusive em universidades internacionais - Doctorado en 
Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable - ECOSUR- México. 

86%

14%

SIM NÃO

39%

61%
SIM NÃO

61%

39%

NÃO SIM
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2.2.2.4.! Informações professionais 
a)! Ter cursado pós-graduação impactou em sua carreira? 

 
Figura 48– Impacto profissional 

b)! Atuação profissional 

 
Figura 49– Atuação 

2.2.2.5.! Avaliação do curso 
a)! Os conhecimentos adquiridos durante o curso foram importantes para a 

formação profissional? 

 
Figura 50– Formação profissional 

b)! O curso colaborou para seu desenvolvimento pessoal? 

 
Figura 51– Desenvolvimento pessoal 

14%

86%
NÃO SIM

3%

30%

26%

21%

20%
Ensino fundamental ou médio
Ensino superior
Órgãos Públicos
Empresa privada
Autônomo

70%

30% MUITO SATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

93%

7%
MUITO

RAZOAVELMENTE

POUCO
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c)! Como você avalia a estrutura do Programa durante o curso? 

 
Figura 52– Infraestrutura 

d)! Como você avalia a oferta das disciplinas durante o curso? 

 
Figura 53– Disciplinas 

e)! Como você avalia os professores durante o curso? 

 
Figura 54– Professores 

f)! Como você avalia seu(sua) orientador(a) durante o curso? 

 
Figura 55– Orientação 

19%

54%

24%
3%

EXCELENTE

MUITO BOA

BOA

RUIM

26%

43%

31%

EXCELENTE

MUITO BOA

BOA

RUIM

47%
47%

6%
EXCELENTE

MUITO BOA

BOA

RUIM

70%

22%

7%
1%

EXCELENTE

MUITO BOA

BOA

RUIM
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g)! Como você avalia o caráter interdisciplinar do Programa durante o curso? 

 
Figura 56– Interdisciplinar 

h)! Como você avalia o impacto social das pesquisas do Programa durante o curso? 

 
Figura 57– Impacto Social 

i)! Como você avalia a internacionalização do Programa durante o curso? 

 
Figura 58– Internacionalização 

  

32%

49%

19% EXCELENTE

MUITO BOA

BOA

RUIM

28%

49%

23%
EXCELENTE

MUITO BOA

BOA

RUIM

4%

23%

54%

19% EXCELENTE
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III – Avaliação continuada 
O período que abrange está avaliação compreende  2017 a 2019. 
Considerando o modelo proposto, os conteúdos poderão ser alargados a partir 
de dados adicionais coletados em 2020. Para o ano de 2020, será desenvolvido 
um questionário direcionado aos discentes. 
Em relação aos princípios orientados pela CAPES no instrumento de 
Autoavaliação, os fundamentos estruturantes implantados no Programa de Pós-
Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável apresenta apenas 
ao final sua apreciação, como uma forma de reflexão do Plano Estratégico 
implantado 
https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/documentos/DAV/avaliacao/10062019
_Autoavaliação-de-Programas-de-Pós-Graduação.pdf. 
 

3.1. Sobre a metodologia 
!! Quais os princípios adotados pelo Programa para sua autoavaliação? 

Dois princípios foram fundamentais: a geração de ferramentas de recolha de 
dados e a elaboração de questionários autoavaliativos e de avaliação do 
Programa. 
 

!! Quais as metas do Programa a médio e longo prazos? A autoavaliação as 
considera?  
Uma das principais metas é a capacidade de Internacionalização do 
Programa, principalmente diante da premência do campo do Desenvolvimento 
Sustentável que envolve as três linhas de pesquisa do programa focadas: na 
memória e no patrimônio; na paisagem e no meio ambiente; e na tecnologia do 
ambiente construído a partir das relações urbanas e das tecnologia voltadas à 
eficiência energética, planejamento, mobilidade. 
A capacidade de integração continuada da comunidade, principalmente a partir 
da aproximação com os Egressos a partir de mídias sociais e plataformas 
colaborativas; 
Uma orientação mais expressiva aos docentes e discentes acerca da demanda 
de Produção Intelectual qualificada capaz de divulgar os resultados das 
pesquisas do Programa; 
Estas metas, já em curso, são continuadas e visam, a longo prazo, uma melhor 
avaliação do Programa. 
 

!! Como o processo da autoavaliação se pauta e contribui para o planejamento 
estratégico do PPG a curto, médio e longo prazos?  
A partir da capacidade de compilar as informações em eixos temáticos, 
ouvindo as demandas e análises expressas pela comunidade cocente, discente 
e de egressos, conforme pode ser percebido na discussão apresentada. 
 

!! Há articulação da autoavaliação do Programa com a avaliação da Instituição?  
Sim, a partir dos instrumentos e das comissões formalizadas pelo CEPE e pela 
PRPG-UFMG. 
 

!! Como, do ponto de vista metodológico, a autoavaliação é desenvolvida?  
Os instrumentos, formas de análise e de coleta de dados foram expostos no 
decorrer deste relatório. Considerando a demanda de inclusão anual dos dados 
no sistema, a partir da coleta do triênio (2917; 2018; 2019), as próximas coletas 
serão anuais, ao final do ano específico de lançamento de dados, para que a 
análise possa ser feita para o relatório no sistema. 
 

!! Como são os mecanismos de envolvimento de técnicos, docentes e discentes? 
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O envolvimento docente ocorre em três níveis: a definição da estratégia e a 
aprovação do modelo proposto pelo Colegiado; a organização das Linhas para 
discussão do modelo e a resposta dos professore; 
No âmbito discente, foram os alunos bolsistas apoiaram a modelagem  do 
instrumento de coleta no googleForm e, principalmente, motivaram os 
egressos para as respostas. 
O corpo técnico – formado não apenas pelo secretário do Programa, mas pelos 
atuais bolsistas SIAPE e Cruz Vermelha – foi fundamental na organização das 
informações de contato e de dados dos docentes e egressos. 
  

!! Como o Programa avalia a aprendizagem do aluno?  
O processo ensino-aprendizagem foi avaliado pelas respostas dos egressos em 
relação às disciplinas ofertadas e os impactos do curso na sua formação 
profissional, desenvolvimento pessoal e atuação nos principais segmentos 
apontados – educação, órgãos públicos e inovação empresarial. 
 

!! Como o Programa avalia a formação continuada do professor?  
O PRINT-CAPES proporcionou tanto o intercâmbio quanto a formação 
continuada dos professores a partir do pós-doutoramento e da atuação como 
visit scholar. 
 

!! Como o Programa avalia o desempenho do docente em sala e como orientador?  
Há mecanismos de avaliação internas pelo Sistema Acadêmico da UFMG. No 
entanto, é mais usual os Departamentos usarem dessas ferramentas para 
questões de promoção de carreira ou preenchimento do INA - O Sistema de 
Informações Acadêmicas da UFMG. No caso deste processo avaliativo, a 
coordenação não utilizou esses dados, mas as compilações expressas pela 
autoavaliação e avaliação dos egressos.  
 

!! Como os resultados da autoavaliação contribuíram para melhorar seu 
Programa?  
A autoavaliação permitiu identificar questões de gestão que puderam ser 
rapidamente corrigidas. O trabalho coletivo de elaboração e aplicação dos 
questionários e a transparência ao disponibilizar as respostas, auxiliar discentes 
e docentes a entenderem o processo avaliativo da CAPES. A transparência e 
compreensão do processo de avaliação determina o compromisso  da 
comunidade em melhorar os índices de produção a partir de uma discussão 
conjunta, envolvendo discentes e docentes. A adesão e empenho de todos na 
busca da melhoria dos índices; a formalização das decisões e normas 
administrativas por meio de portarias; a  divulgação e informação por meio do 
site, bem como sus atualização continua do site, decorrem de uma análise e das 
demandas internas. 
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IV – Anexos 
4.1. Formulário docente 
 
4.2. Formulário egressos 
 
 
  
 
 



6/3/20, 10:07PRODUÇÃO INTELECTUAL - DOCENTE - PPG-ACPS

Página 1 de 30https://docs.google.com/forms/u/0/d/11lasgIzTmoKNtUb5pXMEEgpj25PWOn0_Dtangt6CH-I/printform

1. Email address *

1. CAPES - IDENTIFICAÇÃO

2.

3.

PRODUÇÃO INTELECTUAL - DOCENTE - PPG-
ACPS
Prezados colegas, este formulário é um esforço coletivo que envolve três questões fundamentais para a 
avaliação quadrienal: 1-INFORMAÇÕES CAPES; 2-AUTOAVALIAÇÃO; 3-AVALIAÇÃO DO PROGRAMA.
O docente deverá indicar APENAS seus projetos e produções mais relevantes realizadas em 2017, 2018 e 
2019, que tenham efetiva relação com sua pesquisa e o Programa. 
O prazo para envio deste formulário preenchido é dia 30 DE JANEIRO DE 2020, para que possa ser 
processado em fevereiro e discutido nas reuniões da linha de pesquisa em março.
Os dados obtidos por meio deste formulário subsidiarão a coordenação para o preenchimento e 
adequação das produções dos docentes do Programa na plataforma Sucupira.
Este formulário é extenso e devido à natureza do formulário Google, ele deve ser preenchido de uma só 
vez, pois o formulário não salva se você fechar antes do término. .

CASO VOCÊ TENHA DIFICULDADE DE FAZER O UPLOAD DA PRODUÇÃO OU PREENCHER O FORMULÁRIO, 
PROCURAR O BOLSISTA QUE FICO RESPONSÁVEL POR AUXILIÁ-LO.

TRABALHOS CONJUNTOS COM OUTROS PROFESSORES DO PROGRAMA DEVERÃO SER INFORMADOS 
APENAS POR UM DOS MEMBROS.

Dúvidas, enviar email para: avaliacaoPACPS@gmail.com
* Required

E-mail *

Número de telefone *

mailto:avaliacaoPACPS@gmail.com
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Check all that apply.

Sim

Não

10.

CVLATTES: *

Link Grupo de Pesquisa CNPQ

Laboratório de pesquisa (coordenador ou membro) *

ORCID: *
o identiocador digital que personaliza o autor

Google Scholar *
o identiocador digital do autor

BOLSISTA *

Agência:
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11.

12.

Example: January 7, 2019

13.

Mark only one oval.

Sim

Não

14.

Tipo de Bolsa:

Vigência:

Atua em outro programa de Pós-Graduação *

Cite os tipos de pa!icipação em atividades de gestão e administração do Programa e na
UFMG realizadas por você desde 2017, discriminando ano a ano.
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15.

16.

1. CAPES -
DOCÊNCIA

A docência é avaliada pela CAPES a partir da integração graduação e pós-graduação; oferta 
regular de disciplinas nos dois níveis; orientação de TCC e IC; número de orientações e defesas 
anuais no Programa.
* Os dados dos alunos de graduação de IC podem ser obtidos na Plataforma da PRPq da UFMG; da
graduação, no Colegiado

17.

Cite colaboradores externos ao programa que atuou com você desde 2017, discriminando
ano a ano. Nome; Ano de nascimento; CPF ou Passapo!e; Instituição; Atuação como Co-
autor; examinador externo; coorientador; outro (detalhar). Caso não tenha Ano de
Nascimento ou Passapo!e, informar posteriormente.

Financiador - informar "nanciadores de seus projetos (agências de pesquisa; órgãos
públicos; empresas)

Orientandos de Iniciação Cientí"ca, TCC ou especialização em 2017 (Nome, CPF, Ano de
Nascimento, Curso, Bolsa)
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18.

19.

20.

21.

Mark only one oval.

Other:

4

3

2

1

N

Orientandos de Iniciação Cientí"ca, TCC ou Especialização em 2018 (Nome, CPF, Ano de
Nascimento, Curso, Bolsa)

Orientandos de Iniciação Cientí"ca, TCC ou especialização em 2019 (Nome, CPF, Ano de
Nacimento, Curso, Bolsa)

Acompanhamento de Pós-Doutor ou Professor Visitante (Nome, Ano nascimento, CPF ou
passapo!e, Projeto)

Número de defesas no Programa em 2017 *
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22.

Mark only one oval.

Other:

4

3

2

1

N

23.

Mark only one oval.

Other:

4

3

2

1

N

24.

Mark only one oval.

Other:

4

3

2

1

N

Número de orientações no Programa em 2017 *

Número de defesas no Programa em 2018 *

Número de orientações no Programa em 2018 *
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25.

Mark only one oval.

Other:

4

3

2

1

N

26.

Mark only one oval.

Other:

4

3

2

1

N

27.

Número de defesas no Programa em 2019 *

Número de orientações no Programa em 2019 *

Você saberia citar nomes de ex-orientandos seus que atuam com destaque no Brasil ou
exterior? Caso saiba, por favor, especi"que o nome, o tipo de atuação bem como o local
onde é realizada. Se possível, acrescente o contato de e-mail.
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1. CAPES
-
PESQUISA

Seus projetos de Pesquisa, Tecnológicos e Artísticos serão associados à linha de pesquisa 
informada.
Informar os projetos que receberam auxílio onanceiro, aqueles desenvolvidos com outras 
instituições (nacionais, internacionais, privadas ou governamentais), estão alinhadas com o escopo
do Programa e envolvem alunos/professores do Programa.

VIGÊNCIA 2017, 2018 E 2019

28.

Mark only one oval.

Memória e Patrimônio Cultural

Paisagem e Ambiente

Tecnologia do Ambiente Construído

29.

Projeto de Pesquisa ou Extensão 1

Linha de Pesquisa *

Você pa!icipou de alguma pesquisa ou projeto de extensão realizado por meio de
convênio interinstitucional formalizado na UFMG, incluindo PRINT? Em caso a"rmativo, qual
o nome da pesquisa e da instituição do convênio? (vigência 2017, 2018 e 2019)
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30.

31.

32.

Other:

Check all that apply.

Opção 1

Instituição de pesquisa

Instituição governamental

Instituição privada

Comunidade

Título do Projeto de pesquisa 1 - com ou sem "nanciamento, cadastrado no la#es, incluindo
bolsa de produtividade, bolsa pós-doutoral, bolsa pesquisador mineiro

Projeto de pesquisa 1 - Agência Financiadora/tipologia

Projeto de pesquisa 1 - Parceria:
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33.

34.

35.

36.

Projeto de pesquisa 1 - Vigência (início - "m):

Projeto de pesquisa 1 - Docentes do programa envolvidos:

Projeto de pesquisa 1 - Docentes externos envolvidos *nome, ano nascimento, CPF ou
passapo!e, ano nascimento, instituição:

Projeto de pesquisa 1 - Discentes do programa envolvidos:
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37.

38.

Check all that apply.

Internacional

Nacional

Regional

Local

39.

Projeto de Pesquisa ou Extensão 2

Projeto de pesquisa 1 - Discentes egressos do programa envolvidos:

Projeto de pesquisa 1 - Impacto:

Projeto de pesquisa 1 - Vínculo com a área de concentração e linha de pesquisa (*texto
discursivo de até 5 linhas)
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40.

41.

42.

Other:

Check all that apply.

Instituição internacional

Instituição de pesquisa

Instituição governamental

Instituição privada

Comunidade

Título do Projeto de pesquisa 2 - com ou sem "nanciamento, cadastrado no la#es, incluindo
bolsa de produtividade, bolsa pós-doutoral, bolsa pesquisador mineiro

Projeto de pesquisa 2 - Agência Financiadora/tipologia

Projeto de pesquisa 2 - Parceria:
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43.

44.

45.

46.

Projeto de pesquisa 2 - Vigência (início - "m):

Projeto de pesquisa 2 - Docentes do programa envolvidos:

Projeto de pesquisa 2 - Docentes externos envolvidos:

Projeto de pesquisa 2 - Discentes do programa envolvidos:
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47.

48.

Check all that apply.

Internacional

Nacional

Regional

Local

49.

Projeto de Pesquisa ou Extensão 3

Projeto de pesquisa 2 - Discentes egressos do programa
envolvidos:

Projeto de pesquisa 2 - Impacto:

Projeto de pesquisa 2 - Vínculo com a área de concentração e linha de pesquisa (*texto
discursivo de até 5 linhas)
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50.

51.

52.

Other:

Check all that apply.

Instituição internacional

Instituição de pesquisa

Instituição governamental

Instituição privada

Comunidade

Título do Projeto de pesquisa 3 - com ou sem "nanciamento, cadastrado no la#es, incluindo
bolsa de produtividade, bolsa pós-doutoral, bolsa pesquisador mineiro

Projeto de pesquisa 3 - Agência Financiadora/tipologia

Projeto de pesquisa 3 - Parceria:
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53.

54.

55.

56.

Projeto de pesquisa 3 - Vigência (início - "m):

Projeto de pesquisa 3 - Docentes do programa envolvidos:

Projeto de pesquisa 3 - Docentes externos envolvidos:

Projeto de pesquisa 3 - Discentes do programa envolvidos:
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57.

58.

Check all that apply.

Internacional

Nacional

Regional

Local

59.

Projeto de pesquisa 3 - Discentes egressos do programa envolvidos:

Projeto de pesquisa 3 - Impacto:

Projeto de pesquisa 3 - Vínculo com a área de concentração e linha de pesquisa (*texto
discursivo de até 5 linhas)
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1. CAPES
PRODUÇÃO
INTELECTUAL,
TÉCNICA E
ARTÍSTICA

A CAPES considera a produção de artigos e livros como produções intelectual:
a.Periódico Cientíoco - COM ISSN
b.Não periódico cientíoco (NPC)
c.Livro integral e capítulos, com ISBN
d.Artigos em Anais COM ISBN OU ISSN
* Para inserir artigos em periódicos será necessário cópia do sumário e  membros do conselho
editorial do periódico referente ao artigo publicado em um único PDF.
* Para inserir livro ou capítulo de livro será necessário cópia em PDF da capa, contracapa, 
sumário;  a ocha bibliográoca; as duas primeiras páginas de cada capítulo da coletânea ou as 
duas primeiras páginas do capítulo inicial e do capítulo onal do livro integral; outras páginas 
que atestem a existência e a composição do conselho editorial, o onanciamento do livro, a 
revisão por pares, as informações sobre os autores da obra em um único PDF para o livro ou 
capítulo de livro publicado.

A CAPES considera produção técnica: patentes; a organização de livros e coletâneas; a 
apresentação, prefácio ou posfácio; material didático-instrucional e técnico; os verbetes para 
dicionários e obras aons; relatórios técnicos; patentes; organização de eventos (ver Manual)
* Para produção técnica, será necessário cópia em PDF da capa, contracapa, sumário e 
declaração comprobatório de agência onanciadora, órgão público ou privado, comunidade 
beneociada. 

A CAPES considera produção artística: curadoria, exposição de obras de arte, organização de 
catálogos e textos críticos
* Para inserir produção artística será necessário copia do documento comprobatório de que o 
produto recebeu onanciamento, incentivo ou patrocínio em um PDF; prêmio em um PDF; se foi 
fruto de seleção em edital em um PDF; se houve produção de catálogo, folder ou registros 
audiovisuais em um unico PDF ou video;

A Plataforma irá importar os dados do CVLattes, mas você deverá informar ATÉ QUATRO 
PRODUÇÕES INTELECTUAIS, TÉCNICAS OU ARTÍSTICAS CONSIDERADAS IMPORTANTES, POR 
ANO (2017, 2018, 2019), FAZENDO O UPLOAD.

Caso tenha produzida com outro docente do programa, apenas um deverá fazer o upload.
* Se tiver dioculdade de fazer o upload, procurar auxílio do bolsista de apoio

60. 1. PRODUÇÃO INTELECTUAL, TÉCNICA OU ARTÍSTICA 2017
Enumere até quatro produções consideradas de relevância por você em 2017, fornecendo as informações conforme
ABNT. Você pode copiar do cv lattes. Ao onal, colocar entre parênteses o projeto de pesquisa no qual está vinculado a
produção.
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61.

Files submitted:

62.

63.

64.

Files submitted:

1. PRODUÇÃO 2017 - Você pode fazer upload de até QUATRO PDFs de 10MB cada

1. PRODUÇÃO 2017
Como você justiocaria esta produção em termos da coerência com o escopo do Programa, a linha de pesquisa e sua
pesquisa? Qual a potência de impacto cientíoco, cultural, educacional, social ou de inovação desta produção? (4
linhas)

2. PRODUÇÃO INTELECTUAL, TÉCNICA OU ARTÍSTICA 2018
Enumere até quatro produções consideradas de relevância por você em 2018, fornecendo as informações conforme
ABNT. Você pode copiar do cv lattes. Ao onal, colocar entre parênteses o projeto de pesquisa no qual está vinculado a
produção.

2. PRODUÇÃO 2018 - Você pode fazer upload de até QUATRO PDFs de 10MB cada
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65.

66.

67.

Files submitted:

68.

2. PRODUÇÃO 2018
Como você justiocaria esta produção em termos da coerência com o escopo do Programa, a linha de pesquisa e sua
pesquisa? Qual a potência de impacto cientíoco, cultural, educacional, social ou de inovação desta produção? (4
linhas)

3. PRODUÇÃO INTELECTUAL, TÉCNICA OU ARTÍSTICA 2019
Enumere até quatro produções consideradas de relevância por você em 2019, fornecendo as informações conforme
ABNT. Você pode copiar do cv lattes. Ao onal, colocar entre parênteses o projeto de pesquisa no qual está vinculado a
produção.

3. PRODUÇÃO 2019 - Você pode fazer upload de até QUATRO PDFs de 10MB cada
Fazer upload do PDF

3. PRODUÇÃO 2019
Como você justiocaria esta produção em termos da coerência com o escopo do Programa, a linha de pesquisa e sua
pesquisa? Qual a potência de impacto cientíoco, cultural, educacional, social ou de inovação desta produção? (4
linhas)
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1. CAPES - ORGANIZAÇÃO
DE EVENTO

Informe os eventos de maior relevância ou vínculo com o Programa, nos 
quais você foi organizador

69.

70.

71.

1. EVENTO 2017
Ficha técnica do evento: Título, edição, Local de realização. Patrocínio ou Financiamento por agência (não precisa
declarar os valores). Link do website.

1. EVENTO 2017
Como você justiocaria este evento em termos da coerência com o escopo do Programa, a linha de pesquisa e sua
pesquisa? Qual a potência de impacto cientíoco, cultural, educacional, social ou de inovação desta produção? (4
linhas)

2. EVENTO 2018
Ficha técnica do evento: Título, edição, Local de realização. Patrocínio ou Financiamento por agência (não precisa
declarar os valores). Link do website.
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72.

73.

74.

2- AUTOAVALIAÇÃO

2. EVENTO 2018
Como você justiocaria este evento em termos da coerência com o escopo do Programa, a linha de pesquisa e sua
pesquisa? Qual a potência de impacto cientíoco, cultural, educacional, social ou de inovação desta produção? (4
linhas)

3. EVENTO 2019
Ficha técnica do evento: Título, edição, Local de realização. Patrocínio ou Financiamento por agência (não precisa
declarar os valores). Link do website.

3. EVENTO 2019
Como você justiocaria este evento em termos da coerência com o escopo do Programa, a linha de pesquisa e sua
pesquisa? Qual a potência de impacto cientíoco, cultural, educacional, social ou de inovação desta produção? (4
linhas)
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75.

Mark only one oval.

Sim

Não

76.

Mark only one oval.

SIM

Não

77.

Mark only one oval.

SIM

Não

78.

Mark only one oval.

Todos

Alguns

Nenhum

Professores do Programa estão cadastrados em seus projetos de pesquisa, laboratórios ou
grupos de pesquisa? *

Seus orientados do Programa estão envolvidos em seus projetos de pesquisa, laboratórios
ou grupos de pesquisa? *

Outros discentes do Programa estão envolvidos em seus projetos de pesquisa, laboratórios
ou grupos de pesquisa? *

As pesquisas de seus orientados estão vinculadas aos seus projetos ou pesquisas? *
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79.

Mark only one oval.

Semanal

Mensal

Trimensal

Semestral

Anual

Não há periodicidade

80.

Mark only one oval.

Sim

Não

81.

Mark only one oval.

Sim

Não

82.

Mark only one oval.

Sim

Não

Parcialmente

Qual a frequencia de encontros com seus orientados? *

Você publicou entre 2017 e 2019 com seus orientados? *

Entre 2017 e 2019 houve atraso nas defesas de seus orientandos? *

Você acompanha, publica ou mantém seus egressos (com defesas entre 2012 e 2018) em
seus grupos de pesquisa? *
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83.

Mark only one oval.

Sim

Não

Parcialmente

84.

Mark only one oval.

Média de 2 publicações por ano

Superior a 2 publicações por ano

Inferior a 1 publicação por ano

85.

Mark only one oval.

Other:

Participação de congressos

Leitura e produção de textos

Revisão de artigos em periódicos

Participaçao em grupos de pesquisa

Elaboração de Projetos

As disciplinas ministradas por você entre 2017 e 2019, no Programa, estão alinhadas com a
área de concentração e as linhas de pesquisa do PACPS? *

Você publicou regularmente em periódicos indexados entre 2017 e 2019? *

Qual, dentre as opções abaixo, você considera o meio mais relevante para atualização e
acompanhamento da evolução da área de conhecimento interdisciplinar?
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86.

Mark only one oval.

Alto

Médio

Regular

Baixo

Nenhuma

87.

Mark only one oval.

Alto

Médio

Regular

Baixo

Nenhuma

3. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

88.

Mark only one oval.

Sim

Não

Parcialmente

Como você avalia o impacto de suas pesquisas e formação de pessoas em relação às
políticas públicas locais, regionais ou nacionais? *

Como você avalia seu nível de atuação para a internacionalização do Programa? *

Você considera adequada a área de conhecimento do Programa? *
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89.

Mark only one oval.

Sim

Não

Parcialmente

90.

Mark only one oval.

Sim

Não

Parcialmente

91.

Mark only one oval.

Sim

Não

Parcialmente

92.

Mark only one oval.

Sim

Não

Parcialmente

Você considera adequada a área de concentração do Programa? *

As linhas de pesquisa do programa re$etem a identidade do Programa? *

Você considera a estrutura curricular adequada? *

Você considera a infraestrutura adequada? *
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93.

Mark only one oval.

Sim

Não

Parcialmente

94.

Mark only one oval.

Sim

Não

Parcialmente

95.

Mark only one oval.

Sim

Não

Parcialmente

Você acredita que há Impacto cientí"co e caráter inovador da produção intelectual
produzida pelo programa? *

Você acredita que há Impacto econômico, social e cultural em relação às pesquisas
desenvolvidas no Programa? *

Você acredita que há Impacto econômico, social e cultural em relação à formação de
pessoas do programa? *
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96.

Mark only one oval.

Internacional

Nacional

Regional

97.

98.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Você acredita que o programa tem mais visibilidade *

Descreva os pontos fo!es do Programa (5 linhas) *

Descreva os pontos fracos do Programa (5 linhas) *

 Forms
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1. Email address *

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS

2.

3.

4.

5.

Pesquisa Egressos - PPG_ACPS
Olá queridos colegas/ex-alunos! Criamos este formulário para mapear brevemente a trajetória de vocês 
após terem se tornado mestres e doutores pelo Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e 
Patrimônio Sustentável (PPG-ACPS) da Escola de Arquitetura da UFMG.

Gostaríamos de pedir a gentileza de preencherem o formulário a seguir.
Sua opinião é importante para a avaliação interna do Programa e suas respostas para a avaliação da 
CAPES.
 Qualquer dúvida pode ser encaminhada na última parte do formulário ou pelo email 
avaliacaopacps@gmail.com
* Required

Nome *

Link cvla!es *

Telefone *

E-Mail *

mailto:avaliacaopacps@gmail.com
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6.

7.

2. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS

8.

Mark only one oval.

Mestrado

Doutorado

9.

Mark only one oval.

Memória e Patrimônio Cultural

Paisagem e Ambiente

Técnologia do Ambiente Construído

10.

11.

ORCID

REDES SOCIAIS (Face, Linkedin, Twi!er, Instagram)

NÍVEL DE FORMAÇÃO NO PROGRAMA *

LINHA DE PESQUISA *

MÊS/ANO DA MATRÍCULA

MÊS/ANO DA DEFESA
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12.

13.

14.

Mark only one oval.

Educacional

Cientíbca/Tecnológica

Políticas Públicas

Privada (Indústria; Comércio; Empresa)

15.

Mark only one oval.

Sim

Não

16.

Mark only one oval.

Sim

Não

TÍTULO DO TRABALHO *

Link do trabalho no repositório de disse"ações e teses

IMPACTO DE SUA DISSERTAÇÃO OU TESE *

PARTICIPOU DE GRUPO DE PROJETO OU PESQUISA VINCULADO A DOCENTE DO
PROGRAMA *

BOLSISTA *
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17.

18.

Mark only one oval.

Sim

Não

19.

Mark only one oval.

Sim

Não

3. CONTINUIDADE DOS ESTUDOS

20.

Mark only one oval.

Sim

Não

Número de a"igos publicados em anais, revistas capítulos de livros e livros publicados
durante o curso?

Pa"icipou de congressos cientí#cos durante o curso? *

Pa"icipou de atividades de internacionalização durante o curso? *

Após obter o título de mestre no PPG-ACPS / UFMG você continuou na pós-graduação
(doutorado/especialização)? *
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21.

4. INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

22.

Mark only one oval.

Sim

Não

23.

Mark only one oval.

Ensino fundamental ou médio

Ensino superior

Órgãos Públicos

Empresa privada

Autônomo

5. AVALIAÇÃO DO CURSO

Caso tenha respondido "Sim" para a primeira questão, em qual programa ingressou e em
qual formação (doutorado/especialização)?

Ter cursado pós-graduação impactou em sua carreira? *

Atua pro#ssionalmente em: *
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24.

Mark only one oval.

MUITO SATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

25.

Mark only one oval.

MUITO

RAZOAVELMENTE

POUCO

26.

Mark only one oval.

EXCELENTE

MUITO BOA

BOA

RUIM

Os conhecimentos adquiridos durante o curso foram impo"antes para a formação
pro#ssional? *

O curso colaborou para seu desenvolvimento cultural e pessoal?

Como você avalia a estrutura do Programa durante o curso?
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27.

Mark only one oval.

EXCELENTE

MUITO BOA

BOA

RUIM

28.

Mark only one oval.

EXCELENTES

MUITO BONS

BONS

RUINS

29.

Mark only one oval.

EXCELENTE

MUITO BOM

BOM

RUIM

Como você avalia a ofe"a das disciplinas durante o curso? *

Como você avalia os professores do Programa durante o curso? *

Como você avalia seu(sua) orientador(a) durante o curso? *
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30.

Mark only one oval.

EXCELENTE

MUITO BOM

BOM

RUIM

31.

Mark only one oval.

EXCELENTE

MUITO BOM

BOM

RUIM

32.

Mark only one oval.

EXCELENTE

MUITO BOM

BOM

RUIM

Produção Técnico
Cientí#ca

Gostaríamos de pedir para que liste a sua produção técnico-cientíbca após obter o 
título no PPG-ACPS / UFMG.
Essas produções vão contribuir com a nota do Programa

Como você avalia o caráter interdisciplinar do Programa durante o curso? *

Como você avalia o impacto social das pesquisas do Programa durante o curso? *

Como você avalia a internacionalização do Programa durante o curso? *
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33.

34.

35.

Dúvidas ou Sugestões
Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, bque a vontade para preencher.

36.

PUBLICAÇÕES EM REVISTA INDEXADA – 2017, 2018, 2019. SOBRENOME, Prenome (cada
autor). Título: subtítulo do a"igo. Título do periódico, local, volume, fascículo, página inicial
e #nal, mês* e ano. Link (ISSN)

PUBLICAÇÕES EM LIVRO – 2017, 2018, 2019 - SOBRENOME, Prenome (autor do capítulo).
Título do capítulo. In: SOBRENOME, Prenome (autor da obra no todo). Título. Local: Editora,
ano. pág. inicial e #nal. Link (ISBN)

PUBLICAÇÕES EM ANAIS – 2017, 2018, 2019 - SOBRENOME, Prenome (autor do trabalho).
Título: subtítulo. In: NOME DO CONGRESSO, ano, local de realização. Título. Local de
publicação: Editora, ano. Páginas inicial e #nal do trabalho. Link – (ISBN ou ISSN)

Dúvida ou Sugestão
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