
FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Avaliação da Pós-Graduação

Período de Avaliação: 1998/2000 - Reavaliação

Área de Avaliação: ARQUITETURA E URBANISMO

Programa: 32001010049P0 - ARQUITETURA / UFMG

Curso 1998 1999 2000
ARQUITETURA Mest. Acadêmico X X X

Apreciação

 Ítens             Avaliação
 I - Proposta do Programa

    Coerência e consistência da Proposta do Programa. Adequado1
    Adequação e abrangência das Áreas de Concentração. Adequado2
    Adequação e abrangência das Linhas de Pesquisa. Adequado3
    Proporção de docentes, pesquisadores, discentes-autores e outros participantes. Adequado4
    Evidências de ações de implementação do projeto instituicional e tendência evolutiva Adequado5
    Articulação entre níveis e práticas de formação Inadequado6

Comissão: Adequado

1- A reformulação em andamento é positiva, porém ainda está incompleta como o próprio programa assinala.
6- Não há referências no relatório qualitativo quanto a articulação entre a pós-graduação e os vários níveis de formação
(especialização lato senso, extensão, mini cursos, atividades paralelas etc.).

ENTENDIMENTO:

1) A proposta do Programa deve ser coerente e consistente em termos de objetivos e inserção regional.
2) Adequação e abrangência das áreas de concentração em relação à proposta do Programa.
3) Adequação e abrangência das linhas de pesquisa em relação à proposta do Programa.
4) Quadro dos recursos humanos do Programa, níveis de participação e produção. Atributos positivos: diversidade de formação;
integração ao projeto institucional e dinâmica de ampliação; renovação dos recursos humanos.
5) Apresentação clara de ações para implementação e superação de eventuais problemas apontadas na avaliação anterior.
Valoriza-se a evolução do programa.
6) Diversidade de níveis de formação oferecidos incluindo, além do mestrado e doutorado stricto sensu, cursos de
especialização, extensão, etc.

InícioCurso
1995Mest. AcadêmicoARQUITETURA

Coleta de DadosDados Disponíveis na

08/11/01 às 11:511 de 6
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Apreciação

 Ítens             Peso Avaliação
 II - Corpo Docente

    Composição e atuação do corpo docente; vínculo institucional e dedicação. Muito Bom1 15,00
    Dimensão do NRD6 relativamente ao corpo docente. Atuação do NRD6 no Programa. Muito Bom2 25,00
    Abrangência, especialização do NRD6 relativamente às Áreas de Concentração e Linhas de

Pesquisa. Qualificação do NRD6.
Bom3 25,00

    Intercâmbio ou renovação do corpo docente. Participação de outros docentes. Regular4 10,00
    Experiência docente Bom5 15,00
    Relação com a graduação e atividades de extensão Muito Bom6 10,00

Comissão: Bom

3- A diversidade de atuação dos docentes do NRD6 é muito elevada, tendo em vista as especificidades das áreas de
concentração e das linhas de pesquisa do Programa.
4- O relatório omite intercâmbios institucionais; não houve ampliação e renovação do quadro docente, apesar do relatório
mencionar uma intenção futura. Não se vê um esforço de qualificação do corpo docente, apenas 2 (18,2%) Doutorados.
5- As atividades estão concentradas no NRD6, o que significa má repartição das atividades no corpo docente.

ENTENDIMENTO:

1) É recomendável a diversidade de formação do corpo docente em termos de graduação e pós-graduação. É recomendável que,
pelo menos 70% do corpo docente tenham o título de Doutor; que pelo menos 80% atue simultaneamente em duas das três
atividades principais: ensino, pesquisa e orientação; que pelo menos 80% tenha vínculo institucional com a própria instituição do
Programa; que pelo menos 60% dos docentes constituam o NRD-6 (Núcleo de Referência Docente - 6 com: vínculo empregatício
CLT ou Servidor Público; mais de nove meses no Programa; carga horária de pelo menos 30 horas e dedicação ao Programa
maior ou igual a 30% de sua carga horária.)
2) Dimensão do NRD-6: O NRD-6 deve ser composto por pelo menos 60% do Corpo Docente do Programa. 100% do NRD-6
deve estar envolvido em pelo menos duas das três atividades principais: ensino, pesquisa e orientação.
3) Qualificação do NRD-6: Pelo menos 90% do NRD-6 deve ter título do Doutor. Até no máximo 60% dos títulos de Doutor podem
ter sido obtidos no próprio Programa. Pelo menos 60% do NRD-6 deve ter titulação de Doutor a mais de 5 anos. A abrangência
de atuação deve ser adequada e equilibrada, levando em conta a especificidade das Áreas de Concentração do Programa.
4) Intercâmbio, renovação e participantes externos: O Programa deve apresentar desempenho efetivo e constante em pelo
menos duas das três atividades: intercâmbio acadêmico; ampliação e renovação do corpo docente; qualificação constante do
corpo docente. A existência no Programa de pesquisadores e outros participantes não docentes deve ser encarada como um
aspecto positivo.
5) Recomenda-se que os docentes atuem efetiva e constantemente em pelo menos três das quatro atividades: participação em
bancas examinadoras externas ao Programa; consultorias/assessorias técnicas; consultorias a órgãos de fomento e/ou política
acadêmica e científica; trânsito em outras instituições.
6) Graduação e extensão: Recomenda-se que pelo menos 80% do corpo docente atue em pelo menos uma das atividades:
extensão; ensino de graduação; orientação em graduação (como Trabalho Final de Graduação, monitorias etc.); iniciação
científica ou similar.

RECURSO DA AVALIAÇÃO

O recurso não oferece subsídio algum que justifique alteração da avaliação.
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Apreciação

 Ítens             Peso Avaliação
 III - Atividade de Pesquisa

    Adequação e abrangência dos Projetos e Linhas de Pesquisa em relação às Áreas de
Concentração.

Muito Bom1 20,00

    Vínculo entre Linhas  e Projetos de Pesquisa. Bom2 20,00
    Adequação da quantidade de Linhas e Projetos de Pesquisa em andamento em relação à

dimensão e à qualificação do NRD6.
Regular3 20,00

    Participação do corpo discente nos Projetos de Pesquisa. Fraco4 20,00
    Apoio instituicional  aos projeto de pesquisa Muito Bom5 20,00

Comissão: Bom

2- Apesar de melhorias, persistem problemas de superposição de temas entre as linhas de pesquisa.
3- Há uma multiplicação de projetos por docente, com uma diversidade de especialização muito grande. Estão incluídos como
projetos de pesquisa planos de dissertação, os quais são apresentados como de responsabilidade de discentes e tendo docentes
que são simultaneamente participantes e  membros das bancas examinadoras.
4- 114 alunos envolvidos, dos quais 90 de graduação (22 bolsistas de Iniciação Científica); 36 discentes autores (16
recém-ingressados). Observa-se que apenas 14 discentes são autores, o que parece indicar dados inconsistentes. O número de
alunos de mestrado envolvidos em pesquisa é superior ao total de alunos do Programa (47 para 36) e 100% dos mestrandos
estão constando como discentes autores.

ENTENDIMENTO:

1) A toda Área de Concentração deve corresponder pelo menos uma Linha de Pesquisa em andamento. Deve haver uma ampla
participação do NRD-6 nas atividades de pesquisa do Programa.
2) Pelo menos 2/3 dos projetos de pesquisa do Programa devem estar vinculados a suas Linhas de Pesquisa. Deve haver
adequação temática dos projetos às suas respectivas Linhas de Pesquisa.
3) Pelo menos 2/3 do NRD-6 devem estar envolvidos em projetos de pesquisa vinculados a linhas de pesquisa do programa.
Deve haver evidência de dinamismo no interior das linhas de pesquisa, medido sobretudo  pelo fluxo dos projetos e pela
produção intelectual correspondente.
4) Expressiva quantidade de equipes de pesquisa com participação de alunos da pós-graduação e da graduação.
5) Recomenda-se que pelo menos 50% dos projetos de pesquisa deve ter apoio institucional, não sendo computados recursos
oriundos de prestação de serviços, consultorias ou bolsas de mestrado e doutorado.

RECURSO DE AVALIAÇÃO

O recurso não oferece subsídio algum que justifique alteração da avaliação.

Apreciação

 Ítens             Peso Avaliação
 IV - Atividade de Formação

    Adequação e abrangência da Estrutura Curricular relativamente à Proposta do Programa e às suas
Áreas de Concentração. Adequação e abrangência das disciplinas ministradas em relação às
Linhas e Projetos de Pesquisa.

Muito Bom1 25,00

    Distribuição da carga letiva e carga horária média. Participação de outros docentes. Bom2 10,00
    Quantidade de orientadores do NRD6 relativamente à dimensão do corpo docente. Distribuição da

orientação entre os docentes e número médio de orientandos por docente.
Muito Bom3 20,00

    Atividades letivas e de orientação nos cursos de graduação. Muito Bom4 10,00
    Regularidade da oferta de disciplinas Muito Bom5 15,00
    Acessibilidade da infra-instrurtura de bibliotecas e informática para o corpo discente Regular6 20,00

Comissão: Bom

2- A carga horária de disciplinas ofertadas por não docentes corresponde a praticamente 38% do total.
6- Em comparação com os anos anteriores, não há evidência de melhoria significativa.

ENTENDIMENTO:

1) Espera-se que haja correspondência entre as disciplinas oferecidas, os cursos ofertados, as linhas de pesquisa existentes e as
Áreas de Concentração que constituem o Programa.]
2) Pelo menos 2/3 das disciplinas devem estar sob a responsabilidade do NRD-6. Deve haver distribuição equilibrada da carga
horária entre os docentes do Programa.
3) Pelo menos 2/3 dos orientadores devem pertencer ao NRD-6. Deve haver uma distribuição razoavelmente equilibrada de
orientados entre os membros do corpo docente.
4) Pelo menos 2/3 dos docentes devem estar envolvidos com ensino e/ou orientação na graduação.
5) A oferta das disciplinas deve permitir a conclusão da creditação nas disciplinas em 3 semestres para o Mestrado e 4 semestre
para o Doutorado. A Estrutura Curricular deve ser flexível.
6) Os conceitos serão atribuídos comparativamente entre os Programas. Serão valorizadas as iniciativas de melhoria e ampliação
de infra-estrutura e suas condições de acesso.

RECURSO DE AVALIAÇÃO

A Comissão reconhece que houve um erro de digitação, de modo que o ítem 2 tem avaliação "Bom" e o ítem 3 avaliação "Muito
Bom".  Contudo, apesar das "inconseqüências" da avaliação, o recurso não oferece subsídio algum que justifique sua alteração.
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Apreciação

 Ítens             Peso Avaliação
 V - Corpo Discente

    Dimensão do corpo discente em relação à dimensão do NRD6. Muito Bom1 15,00
    Número de orientandos em relação à dimensão do corpo discente. Muito Bom2 5,00
    Número de titulados e proporção de desistências e abandonos em relação à dimensão do corpo

discente.
Muito Bom3 25,00

    Número de discentes-autores da pós-graduação em relação à dimensão do corpo discente [e
participação de discentes-autores da graduação].

Muito Bom4 25,00

    Proporção de desistência e abandono em relação à dimensão do corpo discente Muito Bom5 15,00
    Participação de discentes autores da graduação Muito Bom6 15,00

Comissão: Muito Bom

ENTENDIMENTO:

1) Do total de alunos matriculados no Programa, a média aluno/docente do NRD-6 não deve superar 10.
2) Não se aplica. A Comissão não encontrou elementos na coleta de dados para avaliar este item. Por esta razão, foi atribuído,
indiscriminadamente, o conceito MB - Muito Bom a todos os Programas e foi dada ponderação mínima (5%) a este item.
3) É desejável que a titulação média anual no Mestrado corresponda a 1/3 do total do corpo discente e no Doutorado corresponda
a 1/4.
4) É desejável que haja pelo menos 20% de discentes-autores (alunos de pós-graduação que tenham produção técnica ou
científica) em relação ao total de alunos.
5) Até 10% de desistência e abandono em relação ao total do corpo discente.
6) É desejável a presença de pelo menos 1 discente-autor (aluno de iniciação científica ou similar) da graduação para cada
docente do NRD-6.

Apreciação

 Ítens             Peso Avaliação
 VI - Teses e Dissertações

    Vínculo das teses e dissertações com Áreas de Concentração e com Linhas e Projetos de
Pesquisa; adequação ao nível dos cursos.

Muito Bom1 20,00

    Tempo médio de titulação de bolsistas; tempo médio de bolsa. Relação entre os tempos médios de
titulação de bolsistas e de não bolsistas.

Muito Bom2 15,00

    Número de titulados em relação à dimensão do NRD6. Participação de outros docentes. Muito Bom3 20,00
    Qualificação das Bancas Examinadoras. Participação de membros externos. Muito Bom4 10,00
    Tempo médio de titulação Bom5 25,00
    Participação de membros externos em Bancas Examinadoras Bom6 10,00

Comissão: Muito Bom

5- O tempo médio de titulação é de 33,4 meses, valor superior à meta almejada.
6- Apenas 81,8% das bancas contaram com a participação de membros externos ao Programa.

ENTENDIMENTO:

1) Pelo menos 2/3 das teses e dissertações devem estar vinculadas ás Áreas de Concentração e ás Linhas de Pesquisa do
Programa.
2) Pelo menos 2/3 das titulações dos discentes bolsistas devem ser obtidas em tempo menor que as titulações de discentes não
bolsistas.
3) A avaliação tem por base a seguinte tabela:
1,0 <            MB
0,6 < 1,0      B
0,3 < 0,6      R
0,0 < 0,3      F
4) As bancas examinadoras deverão contar com pelo menos 90% de doutores.
5) A avaliação tem por base a seguinte tabela:
Mestrado                   Doutorado               Conceito
< 30 meses               < 48 meses              Muito bom
30 < 36 meses          48 < 54 meses         Bom
36 < 42 meses          54 < 60 meses         Regular
42 < 48 meses          60 < 66 meses         Fraco
Mais de 48 meses     Mais 66 meses        Deficiente
6) É desejável que pelo menos 90% das bancas examinadoras conte com participantes externos ao Programa.
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Apreciação

 Ítens             Peso Avaliação
 VII - Produção Intelectual

    Adequação dos tipos de produção à Proposta do Programa e vínculo com as Áreas de
Concentração, Linhas e Projetos de Pesquisa ou Teses e Dissertações.

Muito Bom1 15,00

    Qualidade dos veículos ou meios de divulgação. Muito Bom2 15,00
    Quantidade e regularidade em relação à dimensão do NRD6; distribuição da autoria entre os

docentes.
Regular3 25,00

    Autoria ou co-autoria de discentes. Muito Bom4 5,00
    Quantidade, regularidade e distribuição da produção intelectual entre os docentes Bom5 25,00
    Realização de eventos científicos  e meios de divulgação da produção da área Regular6 15,00

Comissão: Bom

3- A produção anual média por docente do NRD6 está abaixo do recomendado; há docentes do NRD6 sem produção e outros
concentram a produção.
5- Embora a quantidade seja adequada, ocorre uma excessiva concentração em alguns dos docentes.
6- Poucos eventos e pouca abrangência.

ENTENDIMENTO:

1) Pelo menos 2/3 de toda a produção intelectual devem estar vinculadas às Áreas de Concentração e às Linhas de Pesquisa do
Programa.
2) Foram computados apenas: publicações com arbitragem e/ou abrangência nacional e internacional, anais de congressos e
livros. Não foram computados resumos, artigos em jornal, entrevistas etc..
3) É desejável a média de 2 trabalhos completos/docente do NRD-6/ano, em conformidade com o padrão estabelecido no item 2
acima. Espera-se que a produção bibliográfica esteja distribuída de modo equilibrado entre todos os docentes. O quantitativo tem
por base a seguinte tabela:
> 2,0            MB
1,5 < 2,0       B
1,0 < 1,5       R
0,5 < 1,0       F
0,0 < 0,5       D
4) É desejável que pelo menos 20% dos alunos atuem como discentes-autores.
5) Média de 5 itens de produção intelectual/docente/ano.
6) Os conceitos serão atribuídos comparativamente entre os programas.

RECURSO DE AVALIAÇÃO

A Comissão não acata a argumentação apresentada no recurso em relação a este ítem, visto que dentre as publicações incluídas
no Relatório, muitas encontram-se no prelo, não conferindo autenticidade à informação.

Quesitos Peso Coerência Completude
Qualidade dos Dados

xxxI Proposta do Programa Regular Bom
20,00II Corpo Docente Bom Bom
20,00III Atividade de Pesquisa Deficiente Regular
15,00IV Atividade de Formação Bom Bom
15,00V Corpo Discente Bom Bom
10,00VI Teses e Dissertações Bom Bom
20,00VII Produção Intelectual Regular Bom

Comissão: Regular Bom

Qualidade dos Dados - Comentário
ENTENDIMENTO:

A coerência e completude dos dados e informações de cada programa serão avaliados pelos atributos Bom, Regular ou
Deficiente.
Considera-se bom quando as informações não apresentam problemas, regular quando apresentam problemas pontuais e
deficiente quando se repetem e prejudicam a avaliação.
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Peso Avaliação Comissão Quesitos
 Conceito

xxxProposta do ProgramaI Adequado
20,00Corpo DocenteII Bom
20,00Atividade de PesquisaIII Bom
15,00Atividade de FormaçãoIV Bom
15,00Corpo DiscenteV Muito Bom
10,00Teses e DissertaçõesVI Muito Bom
20,00Produção IntelectualVII Bom

Tendência Dominante: 
 Conceito: 3

Bom

Justificativa
O Programa tem feito um esforço de melhoria; no entanto, conservou seu desempenho na maior parte dos quesitos.

RECURSO DE AVALIAÇÃO

A Comissão não encontrou evidências no Relatório que justificassem a mudança da avaliação.

OBSERVAÇÃO
A Comissão informa que foram considerados apenas esclarecimentos sobre dados constantes nos relatórios; dados novos não
foram aceitos.

 Quesitos Peso Situação Aspecto
 Síntese Evolutiva

I Proposta do Programa xxx Sem InadequadoInespecífico
II Corpo Docente 20,00 Sem InadequadoInespecífico
III Atividade de Pesquisa 20,00 Sem InadequadoInespecífico
IV Atividade de Formação 15,00 Melhor InadequadoInespecífico
V Corpo Discente 15,00 Sem ForteForte
VI Teses e Dissertações 10,00 Melhor InadequadoInespecífico
VII Produção Intelectual 20,00 Sem InadequadoInespecífico

Comissão: Sem Alteração xxx

Síntese Evolutiva - Comentário
O esforço realizado para a melhoria do Programa inicia a se  refletir nos indicadores.

 Complementos
 Atividades em Cursos de Graduação
Nada a acrescentar

 Atividades de Extensão
Nada a acrescentar

 Recomendações da Comissão ao Programa
A Comissão reconhece os trabalhos de reformulação que estão sendo implementados no Programa. Mesmo assim, recomenda
especial atenção quanto às seguintes ações: incentivar a qualificação permanente do corpo docente e seu envolvimento nas
atividades de formação; melhorar a clareza da definição e articulação entre as linhas e projetos de pesquisa; incentivar um maior
equilíbrio no envolvimento e produção do NRD6; aprimorar a qualidade dos dados informados no Coleta CAPES para evitar
inconsistências.

 Recomendação de Visita ao Programa
 Comissão Recomenda Visita: Não

.

  Comissão Responsável pela Avaliação:
PAULO JÚLIO VALENTINO BRUNA USP Coordenador(a)

RACHEL COUTINHO MARQUES DA SILVA UFRJ

SYLVIA FICHER UNB
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