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Justificativa 

A proposta do programa é consistente e compatível com o perfil e a formação de seu corpo docente,

composto por 21 professores permanentes e três colaboradores. A estrutura curricular é adequada , com

uma área de concentração e com 3  linhas de pesquisa estruturadas, que abrangem e articulam os temas

de investigação de docentes e discentes. Os grupos de pesquisa coordenados pelos professores do

NPGAU se constituem, ao lado das linhas de pesquisa, uma das estruturas fundamentais do Programa

que abrigam projetos de pesquisa em andamento.

O planejamento futuro do programa propõe novas ações e atividades voltadas pra a ampliação dos bons

índices de produção científica, de inserção social e internacionalização alcançados até o momento

Quanto ao item da internacionalização  a meta central é consolidar a inserção dos grupos de pesquisa em

redes internacionais, por meio de convênios que incrementem a mobilidade docente e discente, o pós-

doutoramento (tanto na qualificação dos docentes do NPGAU quanto na atração de pesquisadores

estrangeiros), a atração de professores visitantes e outras formas de interlocução e colaboração. A

infraestrutura para funcionamento do programa é adequada, contando com laboratórios vinculados aos

Ficha de Avaliação/Reconsideração

ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN

Data da Publicação (Avaliação): 20/09/2017 Data da Publicação (Reconsideração): 20/12/2017

Parecer da comissão de área

1 – Proposta do Programa

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

50.0 Muito Bom 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.

30.0 Muito Bom Muito Bom

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

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Muito Bom Muito Bom
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projetos de pesquisa devidamente financiados por agências nacionais e internacionais, articulando

professores, mestrandos e doutorandos do NPGAU, pesquisadores pós-doutores, recém-doutores,

professores colaboradores e visitantes, bolsistas de iniciação científica, apoio técnico e monitoria na

produção do conhecimento. 

 
Justificativa Reconsideração 

Quesito não foi objeto de pedido de reconsideração. Mantida a atribuição do conceito MUITO BOM. 

 

 

 

 
Justificativa 

Houve progressivo crescimento do número de docentes permanentes (DP) – de 18 para 21 docentes

permanentes. O número de colaboradores decresceu de 5 em 2013 para 3 em 2016, havendo o registro

de professor visitante nos três primeiros anos. Percebe-se a diversificação da formação do corpo

docente: Arquitetura e Urbanismo, Filosofia, Planejamento Urbano, Geografia, Artes, Antropologia,

Design – revelando-se aderente às linhas de pesquisa do programa. Corpo docente com formação em

nível de doutorado oscilando entre 1988 a 2013.

 

A participação de professores permanentes em dedicação variou de 72% a 87,50% com dedicação, o que

representa adequação. A participação de docentes colaboradores variou, de 38,89% - inadequado, se

considerar 30% como máximo -, passando a 44,4%, finalizando o período com 14,29% - ou seja, na

maior parte do período apresentou-se acima do limite, denotando elevada dependência de colaboradores.

Com relação à capacidade de captação de financiamento, deve ser destacada a elevação: o período

Ficha de Avaliação/Reconsideração

2 – Corpo Docente

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
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 Muito Bom

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

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

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Bom Muito Bom
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iniciou com 61% dos 18 professores permanentes com financiamento em 2013, findando o período com

pouco mais de 95% dos 21 professores com financiamento de seus projetos de pesquisa.

 

Houve pequeno decréscimo da atividade de ensino no PG (88,88% no início do período, terminando com

pouco mais de 85,71% dos docentes do quadro permanente em atividades de ensino no programa).

Todos os docentes permanentes conduzem projetos de pesquisa. Percebe-se o pequeno aumento das

atividades de orientação de mestrandos, partindo de 83% para pouco mais de 90%. Em relação às

orientações de doutorado, houve pequeno aumento dessa proporção (iniciando por volta de 75%,

findando o período por pouco mais de 90%). Um aspecto a ser considerado foi o pequeno decréscimo do

número de docentes com bolsas Produtividade, passando de 44% (2013) para 43% (2016) de bolsas de

produtividade em pesquisa.

 

Foi verificada a efetiva participação da maioria dos docentes na graduação. 

 
Justificativa Reconsideração 

Quesito 2:

 

A IES apresenta pedido de reconsideração da avaliação do Quesito 2, sob o seguinte conjunto de

argumentos:

I. No Item 2.2 do Quesito “Corpo Docente”, o cálculo do percentual de colaboradores foi realizado em

relação ao número de docentes permanentes e não em relação ao total de docentes do Programa,

contrariando o disposto no Documento de Área Arquitetura, Urbanismo e Design (2016);

II. Ainda no Item 2.2 do Quesito “Corpo Docente”, no cálculo do percentual de colaboradores foi

considerado o número de docentes colaboradores acrescido do número de docentes visitantes do

Programa, contrariando o disposto na Portaria da CAPES nº 81 de 2016;

III. Ao Item 2.3 do Quesito “Corpo Docente”, a cujos sete subitens o Programa atende corretamente, foi

atribuído o conceito “Bom”, contrariando os critérios constantes do Relatório de Avaliação 2013-2016

(2017).

 

A Comissão de Avaliação dos Pedidos de Reconsideração da Área fez uso dos registros disponibilizados

na Plataforma Sucupira e reconhece como procedente o argumento apresentado no pedido de

reconsideração, a saber: “o cálculo do percentual de colaboradores foi realizado em relação ao número

de docentes permanentes e não em relação ao total de docentes do Programa, contrariando o disposto

no Documento de Área Arquitetura, Urbanismo e Design (2016)”. Da mesma forma, reconhece também

como procedente o argumento a seguir: “no cálculo do percentual de colaboradores foi considerado o

número de docentes colaboradores acrescido do número de docentes visitantes do Programa,

contrariando o disposto na Portaria da CAPES nº 81 de 2016”. A combinação destes dois argumentos

revela um outro cenário em relação aos indicadores de distribuição, assim caracterizados:

Ficha de Avaliação/Reconsideração
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Percentual de docentes colaboradores no NPGAU-UFMG de acordo com os critérios do Documento de

Área e considerando-se que “total de docentes” inclui os docentes visitantes.

ANO     DP      DC      DV   DP+DC+DV    %DC

201318522520,00

201418532619,23

201520432714,81

201621302412,50

 

Percentual de docentes colaboradores no NPGAU-UFMG de acordo com os critérios do Documento de

Área e considerando-se que “total de docentes” não inclui os docentes visitantes.

ANO     DP      DC     DP+DC     %DC

20131852321,74

20141852321,74

20152042416,66

20162132412,50

Face ao exposto, a Comissão de Avaliação de Reconsideração atribui conceito MUITO BOM ao item 2.2

e ao item 2.3. A partir da reconfiguração do conceito do item 2.2 e do item 2.3, há uma nova tendência

para o Quesito 2 de BOM para MUITO BOM, o que é ratificado pela Comissão de Avaliação dos Pedidos

de Reconsideração.

  

 

 

 

 

Ficha de Avaliação/Reconsideração

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações

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

20.0 Muito Bom Muito Bom

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

40.0 Muito Bom Muito 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 Muito Bom

3.5. Envolvimento do corpo discente com o ensino da graduação 5.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Muito Bom Muito Bom
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Justificativa 

O programa apresentou desempenho Muito Bom para todos os quesitos, desde a distribuição das

orientações, qualidade da produção científica dos discentes, assim como o tempo médio de formação e o

envolvimento dos discentes com as atividades da graduação. 

 
Justificativa Reconsideração 

Quesito não foi objeto de pedido de reconsideração. Mantida a atribuição do conceito MUITO BOM. 

 

 

 

 
Justificativa 

De acordo com a avaliação dos dados disponibilizados pelo Programa na Plataforma Sucupira,

considerando os Docentes Permanentes, a Comissão de Avaliação ponderou sobre a tendência do

quesito, utilizando os critérios estabelecidos em cada item e a métrica descrita no Relatório de Avaliação

Quadrienal. A partir dos resultados parciais de cada item, a Comissão atribuiu ao quesito a seguinte

avaliação: Devido a especificidade da alta produção de livros deste Programa, quando comparada a

média da área, a Comissão deliberou pelo conceito Muito Bom. A distribuição de publicações qualificadas

em periódicos em relação ao corpo docente permanente do Programa contemplou os docentes

permanentes, com um viés discreto de concentração.  

 
Justificativa Reconsideração 

Quesito 4:

O item 4.2 teve repercussão das alterações quantitativas quanto ao Corpo Docente Permanente e de

Colaboradores, que determinou nova distribuição das publicações em relação ao Corpo Docente

Permanente do Programa, resultando numa condição de média maior que 40% e menor que 50%

caracterizando um conceito BOM para o item.

Ficha de Avaliação/Reconsideração

4 – Produção Intelectual

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 45.0 Muito Bom Muito Bom
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
permanente do Programa. 30.0 Regular Bom

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas
relevantes. 20.0 Muito Bom Muito Bom

4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for
pertinente. 5.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Muito Bom Muito Bom

29/01/2018 10:50:56 5



Os argumentos apresentados no pedido de reconsideração corroboram com o que foi registrado pela

Comissão de Avaliação da Área na ficha de avaliação e não se constitui em fato novo que altere a

interpretação primeira, ratificando o reconhecimento da condição de referência do programa na

participação no conjunto de produção intelectual da Área, com especial destaque aos Livros. A Comissão

de Avaliação dos Pedidos de Reconsideração ratifica a avaliação dos itens do quesito, bem como a

indicação de MUITO BOM como avaliação geral do Quesito 4. 

 

 

 

 
Justificativa 

O impacto educacional e social do programa é muito bom, sobretudo no que diz respeito à ação dos

egressos em atividades de ensino e institucionais, e à realização de atividades de extensão, muitas das

quais envolvem comunidades em situação de vulnerabilidade social e espacial. Intensa atividade no

campo do patrimônio histórico e cultural. Apresenta convênios e contribuições, estaduais, nacionais e

internacionais (com Alemanha, América Latina, França, Países Ibéricos, Índia, Itália, EUA). O site

contribui para a visibilidade do programa.  

 
Justificativa Reconsideração 

Quesito não foi objeto de pedido de reconsideração. Mantida a atribuição do conceito MUITO BOM. 

 

 

Ficha de Avaliação/Reconsideração

5 – Inserção Social

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

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

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Muito Bom Muito Bom

Qualidade dos Dados

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
1 – Proposta do Programa - Bom Muito Bom
2 – Corpo Docente 20.0 Regular Muito Bom
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 30.0 Muito Bom Muito Bom
4 – Produção Intelectual 40.0 Bom Muito Bom
5 – Inserção Social 10.0 Muito Bom Muito Bom
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Apreciação da Avaliação 

A qualidade dos dados é heterogênea nos diferentes quesitos. O recomendável é que seja homogênea, o

que demanda maior atenção no preenchimento da plataforma. No quesito CORPO DOCENTE,

recomendada-se  maior detalhamento de dados no que tange a carga horária na graduação e atividades

de orientação de monografias na graduação e orientações de iniciação científica. 

 
Apreciação da Reconsideração 

O texto do pedido de reconsideração coloca em destaque adequadamente, de forma clara e objetiva  os

objetos de interesse e solicita o pronunciamento da Comissão de Avaliação dos Pedidos de

Reconsideração. 

 

 

 

 
Apreciação: -

 
Apreciação Reconsideração: O NPGAU destaca-se pela qualidade de sua produção científica docente e discente e

da formação de doutores e mestres, expressa em premiações, publicações qualificadas e na nucleação de seus

egressos. Sua localização estratégica, na região Sudeste do país, tem possibilitado a atração cada vez maior de pós-

graduandos do estado e do país, contribuindo para sua atuação, tanto no ensino superior quanto nas instituições

públicas.

Recebe apoio sistemático de órgãos de fomento e vem firmando crescente número de convênios e intercâmbios

institucionais, propiciando o desenvolvimento de redes de ensino, pesquisa e extensão que contribuem para o

enriquecimento acadêmico de seu corpo docente e discente, com repercussões importantes no ensino de graduação.

Possui expressiva representatividade docente em vários níveis de atuação contribuindo com sua expertise técnico-

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Bom Muito Bom

Quesitos de Excelência

Atribuição de notas 6 e 7

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
Nível de desempenho (formação de doutores e produção
intelectual) diferenciado em relação aos demais programas da
área; e desempenho equivalente ao dos centros internacionais
de excelência na área (internacionalização e liderança).

- - Muito Bom

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO - Muito Bom
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científica e prestando assessoria técnica e/ou consultorias a órgãos da administração pública, organizações não-

governamentais, entidades da sociedade civil e movimentos sociais.

O NPGAU, sobretudo, na América Latina  desde 2011, vem abrindo, com vistas a intercâmbios docente e discente

(co-tutela, doutorado sanduíche, PECPG, etc.), novos campos de pesquisa conjunta, com novas temáticas e

abordagens. Destacam-se as atividades desenvolvidas junto ao REUSE- Recuperacíon Sostenible Del Espacio

Minero, uma rede que integra pesquisadores da Brasil (Escola de Arquitetura/NPGAU/UFMG), Chile (Universidade de

BioBio), Bolívia (Cumbre de Sajama, Universidade Maior de San Andrés), Equador (Escola Superior Politécnica do

Litoral), Colômbia (Universidade Nacional da Colômbia-UNAL), Argentina (Universidade de Mineração da Província

de Córdoba), Espanha (Universidade Politécnica de Madri, Universidade de Vigo, Universidade Politécnica da

Catalunha, Sociedade Espanhola para a defesa do patrimônio geológico e mineiro), Itália (SiTi - Istituto Superiore sui

Sistemi Territoriali per l’Innovazione/Torino e UNICA – Università Degli Studi di Cagliari) e Inglaterra (Plymouth

University).

A qualidade do NPGAU, de suas pesquisas e da produção científica e técnica de seus docentes e discentes, é

atestada pelos prêmios e distinções recebidos ao longo do quadriênio. Além dos três prêmios CAPES, dois prêmios

ANPUR, um prêmio ANPARQ, um prêmio Museu da Casa Brasileira, um prêmio AESOP e um prêmio UFMG de

Teses (já relacionados na Proposta do Programa da Plataforma Sucupira), o Programa ainda obteve em 2017, por

trabalhos realizados durante o quadriênio, duas menções honrosas de teses e uma dissertação vencedora no Prêmio

ANPUR, bem como o Prêmio Científico Mário Quartin Graça (Portugal), pela tese A produção da talha joanina na

Capitania de Minas Gerais: retábulos, entalhadores e oficinas.

 

 

 

 

 
Justificativa 

A PROPOSTA DO PROGRAMA é consistente e compatível com o perfil e a formação de seu corpo

docente, composto por 21 professores permanentes e três colaboradores. A estrutura curricular é

adequada , com uma área de concentração e com 3  linhas de pesquisa estruturadas, que abrangem e

articulam os temas de investigação de docentes e discentes. Os grupos de pesquisa coordenados pelos

professores do NPGAU se constituem, ao lado das linhas de pesquisa, uma das estruturas fundamentais

do Programa que abrigam projetos de pesquisa em andamento.

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Parecer da comissão de área sobre o mérito do programa

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
1 – Proposta do Programa - Muito Bom Muito Bom
2 – Corpo Docente 20.0 Bom Muito Bom
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 30.0 Muito Bom Muito Bom
4 – Produção Intelectual 40.0 Muito Bom Muito Bom
5 – Inserção Social 10.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
Nota 5 6
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O planejamento futuro do programa propõe novas ações e atividades voltadas pra a ampliação dos bons

índices de produção científica, de inserção social e internacionalização alcançados até o momento Quanto

ao item da internacionalização  a meta central é consolidar a inserção dos grupos de pesquisa em redes

internacionais, por meio de convênios que incrementem a mobilidade docente e discente, o pós-

doutoramento (tanto na qualificação dos docentes do NPGAU quanto na atração de pesquisadores

estrangeiros), a atração de professores visitantes e outras formas de interlocução e colaboração. A

infraestrutura para funcionamento do programa é adequada, contando com laboratórios vinculados aos

projetos de pesquisa devidamente financiados por agências nacionais e internacionais, articulando

professores, mestrandos e doutorandos do NPGAU, pesquisadores pós-doutores, recém-doutores,

professores colaboradores e visitantes, bolsistas de iniciação científica, apoio técnico e monitoria na

produção do conhecimento.

 

Quanto ao CORPO DOCENTE, houve progressivo crescimento do número de docentes permanentes (DP)

– de 18 para 21 docentes permanentes. O número de colaboradores decresceu de 5 em 2013 para 3 em

2016, havendo o registro de professor visitante nos três primeiros anos. Percebe-se a diversificação da

formação do corpo docente: Arquitetura e Urbanismo, Filosofia, Planejamento Urbano, Geografia, Artes,

Antropologia, Design – revelando-se aderente às linhas de pesquisa do programa. Corpo docente com

formação em nível de doutorado oscilando entre 1988 a 2013. A participação de professores permanentes

em dedicação variou de 72% a 87,50% com dedicação, o que representa adequação. A participação de

docentes colaboradores variou, de 38,89% - inadequado, se considerar 30% como máximo -, passando a

44,4%, finalizando o período com 14,29% - ou seja, na maior parte do período apresentou-se acima do

limite, denotando elevada dependência de colaboradores. Com relação à capacidade de captação de

financiamento, deve ser destacada a elevação: o período iniciou com 61% dos 18 professores

permanentes com financiamento em 2013, findando o período com pouco mais de 95% dos 21

professores com financiamento de seus projetos de pesquisa. Houve pequeno decréscimo da atividade de

ensino no PG (88,88% no início do período, terminando com pouco mais de 85,71% dos docentes do

quadro permanente em atividades de ensino no programa). Todos os docentes permanentes conduzem

projetos de pesquisa. Percebe-se o pequeno aumento das atividades de orientação de mestrandos,

partindo de 83% para pouco mais de 90%. Em relação às orientações de doutorado, houve pequeno

aumento dessa proporção (iniciando por volta de 75%, findando o período por pouco mais de 90%). Um

aspecto a ser considerado foi o pequeno decréscimo do número de docentes com bolsas Produtividade

aumentou, passando de 44% (2013) para 43% (2016) de bolsas de produtividade em pesquisa. Foi

verificada a efetiva participação da maioria dos docentes na graduação.

 

Em relação ao CORPO DISCENTE, o programa apresentou desempenho Muito Bom para todos os

quesitos, desde a distribuição das orientações, qualidade da produção científica dos discentes, assim

como o tempo médio de formação e o envolvimento dos discentes com as atividades da graduação.

 

Ficha de Avaliação/Reconsideração
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A PRODUÇÃO INTELECTUAL, de acordo com a avaliação dos dados disponibilizados pelo Programa na

Plataforma Sucupira, considerando os Docentes Permanentes, a Comissão de Avaliação ponderou sobre

a tendência do quesito, utilizando os critérios estabelecidos em cada item e a métrica descrita no Relatório

de Avaliação Quadrienal. A partir dos resultados parciais de cada item, a Comissão atribuiu ao Programa a

seguinte avaliação: Devido a especificidade da alta produção de livros deste Programa, quando

comparada a média da área, a Comissão deliberou pelo conceito Muito Bom, apesar do desequilíbrio na

distribuição de publicações qualificadas em periódicos em relação ao corpo docente permanente do

Programa.

 

O impacto educacional e social do programa referentes a INSERÇÃO SOCIAL é muito bom, sobretudo no

que diz respeito à ação dos egressos em atividades de ensino e institucionais, e à realização de atividades

de extensão, muitas das quais envolvem comunidades em situação de vulnerabilidade social e espacial.

Intensa atividade no campo do patrimônio histórico e cultural. Apresenta convênios e contribuições,

estaduais, nacionais e internacionais (com Alemanha, América Latina, França, Países Ibéricos, Índia,

Itália, EUA). O site contribui para a visibilidade do programa.

 

A comissão de avaliação atribuiu nota 5 ao programa.

  

 
Justificativa na reconsideração 

A IES apresenta pedido de reconsideração da avaliação do Quesito 2, sob o seguinte conjunto de

argumentos:

I. No Item 2.2 do Quesito “Corpo Docente”, o cálculo do percentual de colaboradores foi realizado em

relação ao número de docentes permanentes e não em relação ao total de docentes do Programa,

contrariando o disposto no Documento de Área Arquitetura, Urbanismo e Design (2016);

II. Ainda no Item 2.2 do Quesito “Corpo Docente”, no cálculo do percentual de colaboradores foi

considerado o número de docentes colaboradores acrescido do número de docentes visitantes do

Programa, contrariando o disposto na Portaria da CAPES nº 81 de 2016;

III. Ao Item 2.3 do Quesito “Corpo Docente”, a cujos sete subitens o Programa atende corretamente, foi

atribuído o conceito “Bom”, contrariando os critérios constantes do Relatório de Avaliação 2013-2016

(2017).

 

A Comissão de Avaliação da Reconsideração da Área recorreu aos registros disponibilizados na

Plataforma Sucupira e reconhece como procedente o argumento apresentado no pedido de

reconsideração, a saber: “o cálculo do percentual de colaboradores foi realizado em relação ao número de

docentes permanentes e não em relação ao total de docentes do Programa, contrariando o disposto no

Documento de Área Arquitetura, Urbanismo e Design (2016)”. Da mesma forma, reconhece também como

procedente o argumento a seguir: “no cálculo do percentual de colaboradores foi considerado o número de

Ficha de Avaliação/Reconsideração
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docentes colaboradores acrescido do número de docentes visitantes do Programa, contrariando o disposto

na Portaria da CAPES nº 81 de 2016”.

Face ao exposto, a Comissão de Avaliação de Reconsideração atribui conceito MUITO BOM ao item 2.2 e

ao item 2.3. A partir da reconfiguração do conceito do item 2.2 e do item 2.3, há uma nova tendência para

o Quesito 2 de BOM para MUITO BOM, o que é ratificado pela Comissão de Avaliação de

Reconsideração.

 

Quesito 4: O item 4.2 teve repercussão das alterações quantitativas quanto ao Corpo Docente Permanente

e de Colaboradores, que determinou nova distribuição das publicações em relação ao Corpo Docente

Permanente do Programa, resultando numa condição de média maior que 40% e menor que 50%

caracterizando um conceito BOM para o item.

Os argumentos apresentados no pedido de reconsideração corroboram com o que foi registrado pela

Comissão de Avaliação da Área na ficha de avaliação e não se constitui em fato novo que altere a

interpretação primeira, ratificando o reconhecimento da condição de referência do programa na

participação no conjunto de produção intelectual da Área, com especial destaque aos Livros. A Comissão

de Avaliação dos Pedidos de Reconsideração ratifica a avaliação dos itens do quesito, bem como a

indicação de MUITO BOM como avaliação geral do Quesito 4.

 

A avaliação dos Quesitos 1, 3 e 5 permanece inalterada, bem como os seus respectivos conceitos, a

saber: MUITO BOM.

 

Pelo exposto, o programa passa a ter o conceito MUITO BOM em todos os cinco quesitos o que o

credencia a ter a nota 5 atribuída. A Comissão de Avaliação dos Pedidos de Reconsideração, verificando o

estrito atendimento aos critérios de excelência para programas 6 e 7, indica a atribuição da Nota 6 ao

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

Quanto a proposta do programa é consistente e compatível com o perfil e a formação de seu corpo

docente, composto por 21 professores permanentes e três colaboradores. A estrutura curricular é

adequada , com uma área de concentração e com 3  linhas de pesquisa estruturadas, que abrangem e

articulam os temas de investigação de docentes e discentes. Os grupos de pesquisa coordenados pelos

professores do NPGAU se constituem, ao lado das linhas de pesquisa, uma das estruturas fundamentais

do Programa que abrigam projetos de pesquisa em andamento.

O planejamento futuro do programa propõe novas ações e atividades voltadas pra a ampliação dos bons

índices de produção científica, de inserção social e internacionalização alcançados até o momento Quanto

ao item da internacionalização  a meta central é consolidar a inserção dos grupos de pesquisa em redes

internacionais, por meio de convênios que incrementem a mobilidade docente e discente, o pós-

doutoramento (tanto na qualificação dos docentes do NPGAU quanto na atração de pesquisadores

estrangeiros), a atração de professores visitantes e outras formas de interlocução e colaboração. A

infraestrutura para funcionamento do programa é adequada, contando com laboratórios vinculados aos

projetos de pesquisa devidamente financiados por agências nacionais e internacionais, articulando

professores, mestrandos e doutorandos do NPGAU, pesquisadores pós-doutores, recém-doutores,

professores colaboradores e visitantes, bolsistas de iniciação científica, apoio técnico e monitoria na
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produção do conhecimento. 

Recomendações da Comissão ao Programa.  

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa? 

Não 

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação? 

Não 

A Comissão recomenda a mudança de modalidade do programa? 

Não 

 

Justificativa 

O CTC-ES ampliado, em sua 172ª reunião, destinada a avaliar os programas analisados durante a

Quadrienal 2017, aprova as deliberações e recomendações elaboradas pela Comissão de Área,

ratificando a nota por ela atribuída. O programa preenche todos os requisitos de desempenho para a

manutenção da Nota 5. 

 
Justificativa na Reconsideração 

O CTC-ES ampliado, em sua 175ª reunião, destinada a avaliar os pedidos de reconsideração dos

resultados da 1ª etapa da Quadrienal  2017, aprova as deliberações e recomendações elaboradas pela

Comissão de Área ratificando a nota por ela atribuída. 
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Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final
Avaliação Reconsideração

Nota 5 6
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