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Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Período de Avaliação: 2004 a 2006 Etapa: Avaliação Trienal 2007

Área de Avaliação: 29 - ARQUITETURA E URBANISMO

Programa:

2004 2005 2006ARQUITETURA Mestrado

Curso Nível Ano Ano Ano

1995ARQUITETURA Mestrado

NívelCurso Ano Início

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

32001010049P0 - ARQUITETURA

Modalidade: Acadêmico

IES: 32001010 - UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

PROPOSTA DO PROGRAMA
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração,
linhas de pesquisa e projetos em andamento (pesquisa, desenvolvimento e
extensão).

Muito Bom0.00

Coerência, consistência e abrangência da estrutura curricular. Bom0.00

Infra-estrutura para ensino, pesquisa e extensão. Muito Bom0.00

Capacidade de incorporação na proposta do programa dos avanços do
conhecimento acumulados na disciplina.

Não Aplicável0.00

Comissão: Muito Bom

O Programa de Pós-graduação em Arquitetura da UFMG experimentou neste triênio um claro período de transição ascendente. O
Programa criou seu mestrado em 1994 com um perfil auto caracterizado como de mestrado com ênfase na atividade de pesquisa.
A proposta amadureceu no triênio, e a Área de Concentração e as Linhas de Pesquisa do programa estão hoje conceitualmente
coerente e vem sendo aprimorada ao longo do tempo, de forma consistente. Os projetos de pesquisa e as publicações do
programa revelam abrangência e atualização.
Ao longo das últimas avaliações as Comissões de Área vem apontando dificuldades referentes à estrutura curricular. Nesse
aspecto, o Programa indica haver iniciado entre 2001 e 2005 um processo de reestruturação curricular que atingiu sua forma
plena em 2006. A nova estrutura curricular está adequada aos padrões da área e teve sua implantação plena em 2006.
O Programa tem excelentes condições de infra-estrutura, com destaque para a sua biblioteca e as condições de suporte
informático às atividades de formação e pesquisa, seja nos laboratórios gerais de apoio à Pós-graduação, seja nos três Grupos de
Pesquisa em atividade.

Apreciação

CORPO DOCENTE
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Formação (titulação, diversificação na origem de formação, aprimoramento e
experiência).

Muito Bom15.00

Adequação da dimensão, composição e dedicação dos DOCENTES
PERMANENTES para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e
orientação do programa.

Bom25.00

Perfil, compatibilidade e integração do corpo docente permanente com a
proposta do programa (especialidade e adequação em relação à proposta do
programa).

Muito Bom20.00

Participação dos docentes nas atividades de ensino e pesquisa na
GRADUAÇÃO (no caso de IES com curso de graduação na área), com
particular atenção à repercussão que este item pode ter na formação de formação
de futuros ingressantes na PG.

Muito Bom10.00
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Participação dos docentes em pesquisa e desenvolvimento de projetos. Bom30.00

Comissão: Bom

No item formação, o corpo docente indica excelentes condições de titulação e diversidade de formação. A experiência,
considerada em termos de tempo de titulação é boa, indicando uma transição do programa que, no próximo período de avaliação
deverá atender aos patamares colocados pela área como MB. A compatibilidade e integração do corpo permanente com a
proposta do Programa, assim como a participação nas atividades de graduação é muito boa. No item participação dos docentes
em projeto de pesquisa, o programa fica prejudicado por um ligeiro excesso de número de projetos de pesquisa por docente. Cabe
destacar o forte apoio institucional externo à pesquisa de que dispõe o programa com financiamentos FAPEMIG, FINEP e
PRONEX, entre outros. O programa conta com um número significativo de bolsistas de produtividade do CNPq (6 bolsistas num
total de 13 docentes).

Apreciação

CORPO DISCENTE,TESES E DISSERTAÇÕES
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Orientações de teses e dissertações concluídas no período de avaliação em
relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente.

Muito Bom15.00

Adequação e compatibilidade da relação orientador/discente. Bom15.00

Participação de discentes autores da pós-graduação e da graduação (neste caso,
se a IES possuir graduação na área) na produção científica do programa.

Muito Bom20.00

Qualidade das Teses e Dissertações: Teses e Dissertações vinculadas a
publicações.

Muito Bom35.00

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

Muito Bom15.00

Comissão: Muito Bom

O programa atinge o conceito MB em todos os subitens referentes a este quesito, à exceção da relação orientador/discente, que
fica ligeiramente abaixo do patamar definido pela área como MB.
Não há menção a prêmios e distinções. Há um ótimo de discentes autores durante todo o triênio, com publicações bem
distribuídas em veículos qualificados (capítulos de livros, artigos em periódicos e anais de eventos).
A avaliação geral do quesito é muito consistente, mostrando a maturidade do programa na formação discente no nível de
mestrado.

Apreciação

PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Muito Bom60.00

Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente do
Programa.

Muito Bom10.00

Outras produções consideradas relevantes (produção, técnica, patentes, produtos
etc.)

Muito Bom20.00

Diversidade de veículos da produção bibliográfica. Muito Bom10.00

Comissão: Muito Bom

A produção intelectual é consistente em todos os itens e indicadores, colocando o Programa em posição de destaque na área.
Atinge média no triênio bastante acima do patamar de MB indicado pela área, e a produção é bem distribuída entre docentes
estando em sua maioria em veículos de qualidade.

Apreciação

INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Bom40.00

Integração e Cooperação com outros programas com vistas ao desenvolvimento
da pesquisa e da pós-graduação.

Regular40.00

Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. Muito Bom20.00
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Comissão: Bom

A inserção e impacto do Programa é boa no que respeita a formação de pessoal qualificado para a docência e a pesquisa em
termos regionais. Cerca de 70% dos egressos do programa exercem docência e/ou pesquisa em instituições de ensino superior. O
relatório informa um convênio internacional com a Universidade de Bologna e a participação em rede nacional de pesquisa
apoiada pelo FINEP/Habitare. O esforço de publicização da produção do programa é competente, com bom site, divulgação
eletrônica de dois periódicos e linha editorial consistente.

Apreciação
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Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

PROPOSTA DO PROGRAMA Muito Bom
CORPO DOCENTE Bom
CORPO DISCENTE,TESES E DISSERTAÇÕES Muito Bom
PRODUÇÃO INTELECTUAL Muito Bom
INSERÇÃO SOCIAL Muito Bom

Muito Bom

Relatórios elaborados de forma consistente e satisfatória. ha algumas inconsistências no preenchimento dos projetos de pesquisa.
Apreciação

Comissão:
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Quesitos Pesos Avaliação Comissão
Conceito CA

PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Muito Bom

CORPO DOCENTE 30.00 Bom

CORPO DISCENTE,TESES E DISSERTAÇÕES 25.00 Muito Bom

PRODUÇÃO INTELECTUAL 35.00 Muito Bom

INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Bom

Nota Comissão:
5

Muito Bom

Conceito:
Apreciação
Apesar da tendência dominante do sistema indicar o conceito MB, registra-se que
o Programa não atende de forma integral os requisitos mínimos definidos pela área para a obtenção do conceito 5. Para este conceito exige-se MB em todos os itens
da Proposta de Programa e MB em todos os quesitos de avaliação.
Notadamente destaca-se que a adequação da estrutura curricular, implantada somente em 2006 ainda deve demonstrar eficácia continuada. Destaca-se também que a
cooperação interinstitucional e o esforço de internacionalização são apenas iniciais.
O programa obteve conceito 3 na ultima avaliação trienal, e a Comissão destaca a evolução significativamente positiva do desempenho do programa neste triênio.
A COMISSÃO DE AREA ATRIBUI AO PROGRAMA O CONCEITO 4.

Data Chancela: 04/09/2007
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Complementos

Como destacado ao longo das apreciações aos quesitos de avaliação, o Programa apresenta uma situação de transição com fortes evidências de
evolução positiva.

A Comissão de Avaliação considera que o Programa está em condições de implantar seu Doutorado e recomenda que o faça.
Recomenda outrossim que a implantação do DO deve ser acompanhada de ampliação controlada do corpo docente e de um esforço consistente de
avanço na cooperação interinstitucional e no processo de internacionalização.

Não

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa?
Justificativa da recomendação de visita ao programa.

Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do programa.

Recomendações da Comissão ao Programa.

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação?

Justificativa da recomendação de mudança do programa

Área Indicada:

Não
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Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
DENISE BARCELLOS PINHEIRO MACHADO UFRJ Representante da Area

CARLOS ALBERTO FERREIRA MARTINS USP

CARLOS EDUARDO DIAS COMAS UFRGS

LUIZ ANTÔNIO LUZIO COELHO PUC-RIO

MARIA CRISTINA DA SILVA LEME USP

MARIA LUCIA MALARD UFMG

MARIO MENDONÇA DE OLIVEIRA UFBA

RITA MARIA DE SOUZA COUTO PUC-RIO

Conceito:

Conceito CTC

O CTC endossa o parecer e a nota propostos pela Comissão de Área.
Apreciação

409/10/2007Data Chancela:
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