
FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

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

Período de Avaliação: 2001/2003 - Reavaliacao

Área de Avaliação: ARQUITETURA E URBANISMO

Programa: 32001010049P0 - ARQUITETURA / UFMG

InícioCurso
1995Mest. AcadêmicoARQUITETURA

Coleta de DadosDados Disponíveis na

Curso 2001 2002 2003
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. Inadequado3
    Proporção de docentes, pesquisadores, discentes-autores e outros participantes. Adequado4
    Evidências de ações de implementação do projeto instituicional e tendência evolutiva Inadequado5

Comissão: Adequado

O Programa, autorizado em 1995, estrutura-se em torno de 2 áreas de concentração,  Análise Crítica e Histórica da Arquitetura e
Urbanismo / Teoria e Prática do Projeto de Arquitetura e Urbanismo e 6 linhas de pesquisa, sendo uma para Projetos Isolados.

Difere dos demais Programas da Área em termos de condução da política de  transferência de informação ao corpo discente.
Caracteriza-se por um tempo menor de integralização de créditos (um único semestre) e de indicação de conclusão do mestrado
(1 ano).  Estranha-se, face aos demais valores dos Programas da Área, o número reduzido de créditos necessários (14) para
obtenção do título de mestre.

Parece ainda haver uma dicotomia entre a extensão dos temas tratados - de análise crítica de arquitetura e urbanismo, artes
plásticas, conforto ambiental dos edificios e das cidades, história da arquitetura e urbanismo,  ensino de projeto e urbanismo,
impactos sócio-econômicos e qualidade ambiental, entre outros - e o número bastante reduzido de disciplinas específicas (3
créditos). A grade curricular  em 2003 compreende apenas 09 disciplinas, sendo  4 obrigatórias e comuns as duas áreas de
concentração (totalizando 11 créditos) e apenas 5 disciplinas (entre 1 e 2 créditos) a serem cursadas nos créditos optativos.
Assim, mantém-se a recomendação de uma maior especificidade na definição das disciplinas obrigatórias por área de
concentração.

No relatório de 2003, ano base 2002, o Programa citou a realização de um "Seminário Interno de Auto-avaliação". No relatório
deste ano, o Programa volta a mencionar o mesmo seminário como se tivesse sido realizado em 2003.  Pergunta-se: foi
realizado em 2 anos consecutivos (embora não mencionado este comentário no relatório)?

Foram observadas as aquisições para a biblioteca e laboratórios exclusivos do curso de mestrado, estes com recursos da FINEP
e CNPQ e FAPEMIG. É louvável o aporte de recursos aos laboratórios de informática do Programa.

Registra-se também a intenção do curso em implementar doutoramento na área de Arquitetura e Urbanismo em 2005. Para
tanto, o Programa menciona uma futura "reformulação de seu Regulamento e a reestruturação das atividades de Ensino e
Pesquisa". É proposta desta comissão que se efetue esta reestruturação do curso de mestrado, atendendo as recomendações
do próprio Programa e as aqui mencionadas, antes da implementação do curso de doutorado. Esta decisão viria ao encontro da
possibilidade de melhor integração dos docentes ora em formação.
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Apreciação

 Ítens             Peso Avaliação
 II - Corpo Docente

    Composição e atuação do corpo docente; vínculo institucional e dedicação. Bom1 30.00
    Dimensão do NRD6 relativamente ao corpo docente. Atuação do NRD6 no Programa. Muito Bom2 30.00
    Abrangência, especialização do NRD6 relativamente às Áreas de Concentração e Linhas de

Pesquisa. Qualificação do NRD6.
Muito Bom3 30.00

    Intercâmbio ou renovação do corpo docente. Participação de outros docentes. Bom4 10.00
Comissão: Bom

II.1. 100% do corpo docente (12) tem vínculo com a instituição. A grande maioria é constituída de doutores, sendo um docente
mestre. Todos atuam em pesquisa, 83% atuam no ensino, entretanto apenas 75% dos docentes orientam, índice reduzido em
relação à avaliação anterior e um dos menores da Área.

II.2. Aumentou  a participação do corpo docente no NRD-6 em relação à avaliação anterior, estando todos (8) envolvidos com
pesquisa, ensino e orientação.

II.3- Manteve a totalidade do NRD-6 com titulação de doutor, consolidando a melhoria já observada em 2002 em relação a 2001.
62,5% do NRD-6 obteve a titulação há mais de 5 anos.

II.4- Há 3 docentes do Programa em treinamento, o mestre em doutoramento e outros 2 em aperfeiçoamento. Continua-se não
verificando a participação de professor-visitante, recém-doutor ou colaborador. Observa-se a existência de 1 convênio de
cooperação Internacional com a Univ. de Bologna. Não se observou a existência de intercâmbio a nível nacional.

Apreciação

 Ítens             Peso Avaliação
 III - Atividade de Pesquisa

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

Regular1 30.00

    Vínculo entre Linhas  e Projetos de Pesquisa. Muito Bom2 30.00
    Adequação da quantidade de Linhas e Projetos de Pesquisa em andamento em relação à

dimensão e à qualificação do NRD6.
Bom3 20.00

    Participação do corpo discente nos Projetos de Pesquisa. Muito Bom4 20.00
Comissão: Bom

III.1- A observação feita pelo comitê na última avaliação sobre a dupla inserção de uma da linhas de pesquisa foi atendida.
Assim, uma das áreas de concentração possui 3 linhas de pesquisa e a outra, duas. Além disto aparece uma sexta linha de
pesquisa - Linha de Pesquisa de Projetos Isolados - sem área de concentração atribuída e com um único projeto - isolado- em
andamento, o que é batante estranho. Observa-se ainda que há falta de enquadramento de alguns projetos em relação às Linhas
de Pesquisa.

III.2- A quase totalidade dos 28 projetos de pesquisa (96,43%) estão vinculados às linhas.

III.3 - Observa-se melhora na relação da quantidade de projetos em andamento com o número de docentes do NRD-6 (3,38) .
Entretanto observa-se ainda uma distribuição não equilibrada dos projetos entre as mencionadas linhas.

III.4 - 100% dos alunos do Programa continuam participando das atividades de pesquisa.

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.

Deficiente1 25.00

    Distribuição da carga letiva e carga horária média. Participação de outros docentes. Muito Bom2 25.00
    Quantidade de orientadores do NRD6 relativamente à dimensão do corpo docente. Distribuição da

orientação entre os docentes e número médio de orientandos por docente.
Regular3 30.00

    Atividades letivas e de orientação nos cursos de graduação. Muito Bom4 20.00
Comissão: Regular

IV.1 - Persiste o mesmo problema detectado nas avaliações anteriores: as discipllinas obrigatórias são as mesmas para ambas
as áreas de concentração num total de 11 créditos dos 14 exigidos para titulação. Portanto apenas 3 créditos seriam preenchidos
por disciplinas específicas às 6 linhas de pesquisas. Desta forma, a abrangência das pesquisas desenvolvidas não tem uma
correspondência na estrutura curricular.

IV.2 - Há distribuição equilibrada da carga letiva entre os docentes do Programa.

IV.3 - A quantidade de orientadores do NRD-6 permanece muito boa, porém verifica-se que o número médio de mestrandos por
docente (1,75) é regular, semelhante ao de 2002, e com valores decrescentes em relação ao ano de 2001, o pode ser melhorado.

IV.4 - A quase totalidade dos docentes estão envolvidos com as atividades de ensino na graduação, sendo que 58,33% também
orientam, valor, no entanto, bastante inferior aos 100% do ano base de 2002.
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Apreciação

 Ítens             Peso Avaliação
 V - Corpo Discente

    Dimensão do corpo discente em relação à dimensão do NRD6. Bom1 30.00
    Número de orientandos em relação à dimensão do corpo discente. Bom2 30.00
    Número de titulados e proporção de desistências e abandonos em relação à dimensão do corpo

discente.
Regular3 20.00

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

Bom4 20.00

Comissão: Bom

V.1 - A dimensão do corpo discente ( 21) apresenta-se adequada ao tamanho do NRD-6, porém com valores em queda
progressiva desde 2001, o que conviria aumentar.

V.2 - O número de orientandos em relação ao total de discentes atende ainda as exigências, tendo melhorado em relação ao ano
anterior.

V.3 - Continua bom o percentual de alunos titulados em relação ao corpo discente, embora observe-se uma queda de 48,55%
para 30% entre 2002 e 2003. Permanece a ausência de registro de abandonos e desligamentos.

V.4 - Permanece boa a relação do número de discentes-autores (30) em relação ao corpo discente.

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.

Regular1 30.00

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

Bom2 25.00

    Número de titulados em relação à dimensão do NRD6. Participação de outros docentes. Regular3 25.00
    Qualificação das Bancas Examinadoras. Participação de membros externos. Muito Bom4 20.00

Comissão: Regular

VI.1 Segundo o que indica o relatório hál vinculação entre dissertações, linhas de pesquisa e áreas de concentração.

VI..2 - O tempo médio de não bolsista (31,7 meses) é adequado, tendo evoluído em relação a 2001. O mesmo ocorreu com o
tempo dos bolsistas no triênio, alcançando 25,5 meses. As titulações de alunos não bolsistas é  maior  que as dos bolsistas,
situação considerada adequado.

VI.3 - A relação entre o número de titulados (9) e a dimensão do NRD-6 (8) é de 1,13. Alerta-se sobre  a evolução negativa deste
indicador.

VI.4 - 100% dos membros da bancas são doutores, com indicativo que aponta para a presença de pelo menos um participante
externo em cada banca.
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Quesitos Peso Coerência Completude
Qualidade dos Dados

xxxI Proposta do Programa Regular Regular
20.00II Corpo Docente Bom Bom
20.00III Atividade de Pesquisa Bom Bom
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 Deficiente

Comissão: Bom Bom

Qualidade dos Dados - Comentário
A qualidade dos dados apresentados de forma geral no relatório de 2003 apresentam sensível melhoria em relação aos demais
do triênio.
Entretanto os campos de proposta do Programa (P-PG-13 e P-PG-!4) poderiam ter sido preenchidos. Há falha na informação
sobre veiculação em 2003 da revista do Programa, que parece ter trocado de nome a partir das informações do relatório de 2002
e estar por trocar novamente em 2004. Os eventos organizados pelo Programa, se existem, estão indiretamente mencionados
em comentários na ficha "Auto-avaliação".

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 20.00

    Qualidade dos veículos ou meios de divulgação. Muito Bom2 30.00
    Quantidade e regularidade em relação à dimensão do NRD6; distribuição da autoria entre os

docentes.
Muito Bom3 20.00

    Autoria ou co-autoria de discentes. Muito Bom4 10.00
    Realização de eventos científicos  e meios de divulgação da produção da área Fraco5 20.00

Comissão: Bom

VII. 1 - Segundo o relatório as produções bibliográficas, técnicas e artísticas estão vinculadas às áreas de concentração , linhas e
projetos de pesquisa.

VII.2 - A qualidade dos veículos ou meio de divulgação é muito boa, com destaque para participação em Anais. Foi observado
grande ênfase em anais de caráter local, uma participação em periódico nacional,  4 livros de caráter nacional, 2 capítulos de
livro internacional e 13  capítulos de livro nacional, em grande recuperação no item em relação a 2002.

VII.3 - A média de produção bibliográfica anual por docente no triênio é de 7,88 e   registra grande melhora em relação a 2002.

VII.4 - Observa-se uma boa relação entre discentes autores e o total de alunos do Programa.

VII.5 - As informações sobre realização em 2003 de eventos e meios de divulgação da produção do Programa não são explícitas
no relatório.  Não foi observado registro em 2003 da revista "Arquitetura: caderno da produção discente do NPGAU" (apenas a
menção na Proposta do Programa para ser transformada em revista virtual, com mudança de nome). Não foi citado registro de
realização de evento científico pelo Programa, apenas participações isoladas na organização de evento promovido pela ANPUR.
Na auto-avaliação há  uma menção à realização de evento de caráter nacional "Arquitetura e Conceito', que acredita-se ter sido
promovida pelo Programa.
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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 Regular
15.00Corpo DiscenteV Bom
10.00Teses e DissertaçõesVI Regular
20.00Produção IntelectualVII Bom

Tendência Dominante: 
 Conceito: 3

Regular

Justificativa
Propõe-se a manutenção do conceito 3, em função da análise dos documentos apresentados no triênio 2001-2003.
Apesar dos comentários e indicações feitas ao longo das últimas avaliações e do(s) seminário(s)  interno(s) realizado(s),
demonstrando esforço no sentido de atender às recomendações propostas, ainda foram constatados nos relatórios as seguintes
deficiências, necessárias à obtenção do nível 4:
- o Programa não obteve a avaliação "Muito Bom" em pelo menos 3 dos 6 quesitos;
-  permanece a  fraca coerência entre as disciplinas propostas e as linhas de pesquisa e áreas de concentração;
- não há oferta flexível de disciplinas de modo a permitir opção diversificada ao aluno, face à diversidade de linhas de pesquisa;
- uma das linhas de pesquisa do Programa - "Linha de Projetos Isolados", com uma única pesquisa em andamento, "Impactos
sócio-econômicos e qualidade ambiental ",  não possui docente membro do NRD-6.

_________________________________________________________________

ANÁLISE DO RECURSO PELO COMITÊ DE ÁREA - Reunião de 07-08/12/2004

O Comitê de Área ratifica sua avaliação inicial do programa indicando a manutenção do CONCEITO 3 estabelecido pela área de
Arquitetura e Urbanismo.
Cabe ressaltar que o Núcleo de Pós-Graduação da Escola de Arquitetura da UFMG apresenta deficiências no que se refere a:

1) inconsistência no enquadramento de alguns projetos em relação às Linhas de Pesquisa e uma falta de equilíbrio da
distribuição dos Projetos de Pesquisa em relação às mesmas;
2) a estrutura do currículo é extremamente rígida além de apresentar uma pequena oferta de disciplinas eletivas e baixa carga
horária, reforçando que a abrangência das linhas de pesquisas não encontra correspondência na oferta de disciplinas;
3) queda do número de orientadores em relação ao corpo docente, considerando-se o triênio anterior;
4) as informações sobre realização de eventos em 2003 não estão devidamente destacadas no relatório.

Cabe ainda acrescentar quanto à argumentação do recurso sobre a estrutura curricular do NPGAU (Atividade de Formação) de
que "seria justa a manutenção do conceito muito bom", que problemas ocorrem. Tal questão não apresenta consistência com a
argumentação sobre a criação do doutorado, quando o próprio programa reconhece a necessidade de  "reformulação de seu
regulamento e a reestruturação das atividades de ensino e pesquisa". Fica evidente, portanto, que mudanças são necessárias e
devem ser feitas.
Vale ainda ressaltar que este comitê identificou incoerências entre os conceitos parciais atribuídos pelo CTC e os do Comitê de
Área quando de sua avaliação inicial. A discrepância identificada, entretanto, não altera o conceito final, de acordo com os
requisitos exigidos pela área.
Desta forma, este comitê ratifica a primeira avaliação, mantendo o CONCEITO 3.
Em Brasília, 07 de dezembro de 2004.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECISÃO DO CTC - REUNIÃO DE 13-16/12/2004

O CTC endossa o parecer e o conceito propostos pela Comissão de Reavaliação.
Brasília, dezembro de 2004
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 Quesitos Peso Situação Aspecto
 Síntese Evolutiva

I Proposta do Programa xxx Sem FracoFraco
II Corpo Docente 20.00 Melhor FracoFraco
III Atividade de Pesquisa 20.00 Sem --------
IV Atividade de Formação 15.00 Melhor FracoFraco
V Corpo Discente 15.00 Sem --------
VI Teses e Dissertações 10.00 Melhor ForteForte
VII Produção Intelectual 20.00 Melhor FracoFraco

Comissão: Melhor xxx

Síntese Evolutiva - Comentário
Do ponto de vista do corpo docente, observou-se empenho do Programa em criar convênio de cooperação internacional, bem
como a busca de requalificação do corpo docente.
Considerando a dimensão do corpo docente atual e suas propostas de expansão, convém aumentar o tamanho do corpo
discente, para oportunizar uma maior formação à nível de Pós-graduação.
Ao longo do triênio não foram observados progressos no campo da organização de eventos e meios de divulgação da produção
do Programa.
A produção intelectual apresentou aumento significativo no triênio considerado.

 Complementos
 Atividades em Cursos de Graduação

 Atividades de Extensão
Sugere-se uma ênfase na promoção de eventos e demais meios de intercâmbio e divulgação da produção do Programa.

 Recomendações da Comissão ao Programa
Recomenda-se que na re-estruturação proposta pelo Programa para 2004, seja aumentado o número de disciplinas que
caracterizem as escolhas específicas quanto às 6 linhas de pesquisa e 2 áreas de concentração.
Complementarmente, pode ser ampliado o percentual de docentes que orientam, já que o  índice apresentado é um dos menores
da Área.

 Recomendação de Visita ao Programa
 Comissão Recomenda Visita: Não

  Comissão Responsável pela Avaliação:
ANAMARIA DE MORAES PUC-RIO Coordenador(a)

CAROLINA PALERMO SZUCS UFSC

MARLICE NAZARETH SOARES DE AZEVEDO UFF

VERA HELENA MORO BINS ELY UFSC
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