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Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Período de Avaliação: 2007 a 2009 Etapa: Avaliação Trienal 2010

Área de Avaliação: 29 - ARQUITETURA E URBANISMO

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

ARQUITETURA Mestrado 2007 2008 2009
ARQUITETURA E

URBANISMO
Doutorado 2009

NívelCurso Ano Início Ano Início

ARQUITETURA Mestrado 1995

ARQUITETURA E
URBANISMO

Doutorado 2009

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

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

Muito Bom50.00

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.

Muito Bom30.00

1.3. Infra-estrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. Muito Bom20.00

Comissão: Muito Bom

O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFMG deu prosseguimento ao processo de aprimoramento iniciado no triênio
passado, quando reviu a estrutura de área de concentração, as linhas de pesquisas e disciplinas. Com isso o programa apresenta
objetivos claros e coerência nos meios para a sua efetivação, resultando na constância do oferecimento de disciplinas e na
inexistência de linhas e projetos ociosos. Outro resultado relevante foi a manutenção de um fluxo discente regular, com a redução
do tempo médio de titulação.
Iniciou a implantação do doutorado em 2009, sendo a sua consolidação uma das metas para o próximo triênio.
Entre suas metas para o próximo triênio encontra-se o incremento da cooperação internacional. O programa apresenta ótima
infra-estrutura, contando com laboratórios atuantes no apoio às pesquisas e biblioteca com importante acervo. Destaque-se que a
quase totalidade dos projetos contam com algum apoio financeiro.

Apreciação

CORPO DOCENTE
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

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.

Bom30.00

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

Muito Bom30.00

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

Muito Bom30.00
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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 na formação de profissionais mais
capacitados no plano da graduação.

Muito Bom10.00

Comissão: Muito Bom

O corpo docente demonstra  boa diversificação quanto às instituições onde foram obtidas as titulações dos docentes. É formado,
em sua maioria, por docentes com pouco tempo de titulação, mas com formação adequada à proposta do Programa.
A dedicação dos docentes permanentes às atividades de pesquisa é muito boa. A contribuição à formação profissional é boa.
Observa-se uma fraca participação em disciplinas ministradas na graduação, embora seja boa a contribuição em relação à
orientação de iniciação científica e de trabalhos de conclusão de curso.

Apreciação

CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

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

Bom20.00

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

Bom20.00

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

Bom40.00

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

Muito Bom15.00

3.5. Envolvimento do corpo discente com o ensino de graduação. Muito Bom5.00

Comissão: Bom

O programa apresenta indicadores positivos quanto à produção de dissertações no triênio, tendo em vista o conjunto de
programas da área. A relação entre concluintes e professores permanentes (3,31) é mais alta do que a média do conjunto (3,14),
qualificando-o com o conceito BOM; mesmo desempenho apresentado na relação entre mestres formados e o número de
discentes matriculados (3,65 versus 3,45, como valor médio). A primeira turma de doutorado teve início 2009, portanto, seu
desempenho será aferido no próximo triênio. A distribuição de dissertações orientadas pelo corpo docente permanente defendidas
ao longo do triênio é BOA. Deve-se destacar a eficiência quanto ao tempo médio de conclusão de curso (29 meses), inferior ao
tempo médio dos programas da área (31,04).

A produção intelectual discente (média de 0,89 documentos no triênio) está um pouco acima da média do conjunto (0,73), tendo
sido considerada BOA. Recomenda-se que sejam envidados esforços para aumentar ainda mais  a produtividade discente.  O
estágio docente foi desenvolvido satisfatoriamente em todos os programas da área e, por isso, não merece comentários
específicos.

Apreciação

PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Bom40.00

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

Bom30.00
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4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Bom15.00

4.4. Produção Artística e outras produções culturais relevantes. Não Aplicável15.00

Comissão: Bom

A produção intelectual foi considerada a partir das três tipologias básicas de produção, artigos em periódicos, trabalhos
apresentados em eventos e livros ou capítulos ou partes de livros.

Apresentou boa  produção media em periódicos e  boa em trabalhos publicados em anais de eventos em ambos os casos
distribuídos em qualificações médias, o que poderia ser melhorado. A produção em livros situou-se em patamar regular ,
resultando em uma avaliação do item como   BOM.

A  distribuição é fraca em livros  , muito boa nos trabalhos em eventos e regular em periódicos resultando num conceito BOM .
A produção técnica sitou-e em patamar bom.

Na avaliação geral considerou-se que a produção como um todo pode ser melhor qualificada.

Apreciação

INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

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

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.

Bom40.00

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. Bom20.00

Comissão: Bom

No que se refere à nucleação, o programa não formou doutores no triênio (programa – doutorado recém iniciado) mas menciona
que 90% dos 47 egressos  de mestrado atuam como docentes em outras IESs. Os docentes do programa participam em bancas
examinadoras de outros programas de pós-graduação e também como membros de grupos de pesquisas não pertencentes ao
programa. Há registros sobre atividades dos docentes como pareceristas ad hoc e de projetos técnicos de cunho social.
Considerando as atividades de intercâmbio apresentadas no triênio, a saber, 1 cooperação de pesquisa e extensão com outra IES,
participação em redes de pesquisa e diversos intercâmbios internacionais [University of Sheffield, Inglaterra; Politécnica de
Madrid, Espanha,  Kunstverein Hamburg [Associação de Arte de Hamburgo], Alemanha, UQAM (Université du Québec a
Montréal), Canadá, Universidad Politécnica de Madrid, Espanha e Hochscule Ostwestfalen-Lippe University of Applied
Sciences/ Detmolder Schule für Architektur und Innerarchitektur, Alemanha, entende-se que houve uma ampliação nas
atividades de intercâmbio e de cooperação internacional. O site  necessita de atualização.
Recomenda-se facilitar o acesso às dissertações online na íntegra e ampliar a divulgação das atividades acadêmicas de um maior
número de docentes.

Apreciação

Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

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

Bom

Inserção social: há informações consistentes sobre os egressos e inúmeros dados qualitativos embora dispersos.
Produção intelectual:dados consistentes, inclusive quanto a produção técnica.
No item 2.4 dados constantes no formulário impediram uma melhor quantificação e qualificação da contribuição dos docentes para atividades de
ensino e pesquisa na graduação.

Comentário
Comissão:
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Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Muito Bom

CORPO DOCENTE 20.00 Muito Bom

CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 30.00 Bom

PRODUÇÃO INTELECTUAL 40.00 Bom

INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Bom

Conceito Comissão:
5

Muito Bom

Nota Comissão:

Apreciação
A implantação da proposta do programa, iniciada em 2005, está concluída e apresenta muito bons resultados. O programa apresentou   incrementos em vários dos
itens da avaliação em relação à avaliação do trienio anterior.Um dos aspectos mais emblemáticos deste incremento foi a proposta de doutoramento muito bem
estruturada e a infraestrutura do Programa.  O investimento consistente na qualificação do programa e seus resultados   serviram  de base para alçá-lo a um patamar
Muito Bom ( apesar da tendencia para Bom)  embora  em grau  relativamente inferior  ao dos demais programas que receberam  nota 5 na Avaliação Trienal de 2010.

Data Chancela: 03/09/2010

Complementos

A Comissão de Avaliação entendeu que o Programa era merecedor de reconhecimento pelo esforço, nos ultimos dois trienios, em qualificar-se.
Entretanto, este entendimento não subtrai a percepção de que tem varios aspectos que podem e devem ser qualificados.
Em especial, próximo triênio, merece cuidado a distribuição da produção entre os docentes.

1. A produção em periódicos de excelência, principalmente A1 e A2, na Área de Arquitetura e Urbanismo merece investimento e deve ser
estimulada e ampliada.
2. Deve ser aumentada a participação em disciplinas ministradas na graduação, embora seja boa a contribuição em relação à orientação de
iniciação científica e de trabalhos de conclusão de curso.
3. Recomenda-se que sejam envidados esforços para aumentar ainda mais  a produtividade discente.
4. Recomemenda-se a institucionalização das cooperações internacionais e o  aumento da participação em eventos qualificados no exterior.
5. Recomenda-se ao Programa que invista ainda mais na  produção tecnica de seus docentes .

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 de área de avaliação do programa (em caso afirmativo)

Área Indicada:

Não

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
BENAMY TURKIENICZ UFRGS Coordenador(a) da Área

JÚLIO CARLOS DE SOUZA VAN DER LINDEN UFRGS Coordenador(a) Adjunto(a) da Área

CARLOS EDUARDO DIAS COMAS UFRGS Consultor(a)

DORIS CATHARINE CORNELIE KNATZ KOWALTOWSKI UNICAMP Consultor(a)

JOSÉ CARLOS PLÁCIDO DA SILVA UNESP/BAU Consultor(a)

LEONARDO SALAZAR BITTENCOURT UFAL Consultor(a)

LUIZ MANUEL DO EIRADO AMORIM UFPE Consultor(a)

MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO UFRN Consultor(a)

RENATO LUIZ SOBRAL ANELLI USP/SC Consultor(a)

Nota CTC-ES:

Nota CTC-ES

Apreciação

509/09/2010Data Chancela:
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Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
RITA MARIA DE SOUZA COUTO PUC-RIO Consultor(a)

SERGIO ROBERTO LEUSIN DE AMORIM UFF Consultor(a)

SHEILA WALBE ORNSTEIN USP Consultor(a)

SILKE KAPP UFMG Consultor(a)

VIRGINIA PEREIRA CAVALCANTI UFPE Consultor(a)

WASHINGTON DIAS LESSA UERJ Consultor(a)
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