
METODOLOGIA PARA AUTOAVALIAÇÃO DO NPGAU 

(proposta para discussão) 

Comissão: 

Alba Bispo (discente do NPGAU) 
Ana Paula Baltazar dos Santos (Coordenadora do NPGAU) 
Marcela Silviano Brandão Lopes 
Maria Lucia Malard 
Paula Barros 

1.	Introdução	
A Assembleia do NPGAU realizada aos 31 de agosto de 2020 instituiu duas comis-
sões, a saber: 

• Comissão para elaborar uma proposta metodológica de autoavaliação do Pro-
grama. 

• Comissão para elaborar uma proposta de Planejamento Estratégico do Pro-
grama. 

A Comissão de Autoavaliação estabeleceu, então, alguns pressupostos para os seus 
trabalhos, quais sejam: 

• O papel da Comissão seria restrito à elaboração de uma proposta de metodo-
logia de autoavaliação, a ser encaminhada para discussão e deliberação da As-
sembleia e do Colegiado e, então, implementada. 

• A metodologia de autoavaliação deveria ter o objetivo de traçar um panorama 
do desempenho real do NPGAU, relativamente aos objetivos institucionais 
enunciados na Proposta do Programa. 

• A autoavaliação deveria ser predominantemente qualitativa e capaz de gerar 
elementos para subsidiar as ações de Planejamento Estratégico do programa. 

• A metodologia de autoavaliação deveria contemplar apenas o exame de infor-
mações e dados disponíveis em bases institucionais (arquivos NPGAU, plata-
forma Lattes, arquivos UFMG, arquivos EA etc.) ou em outras bases confiá-
veis. 

• A metodologia de autoavaliação não deveria se pautar pelos indicadores de 
qualidade da Capes (ainda que seus critérios de avaliação sejam considerados), 
uma vez que o Programa tem maturidade e autonomia para estabelecer seus 
próprios indicadores, desde que não conflitem com os ordenamentos da 
UFMG. 

• A autoavaliação deveria subsidiar o Planejamento Estratégico para os anos 
subsequentes, avaliando cada item segundo sua pertinência temporal. 
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Isso posto, passa-se ao relato dos trabalhos realizados. 

2.	Análise	da	Proposta	do	Programa.	
A primeira atividade da Comissão foi analisar a Proposta do Programa e seus desdo-
bramentos, para deles retirar possíveis critérios de avaliação. 

2.1.	O	Obje<vo	Geral	do	programa	é:		
Fazer avançar o conhecimento científico na área e ampliar as competências teóricas, 
técnica, artísticas e sociais correlatas. 

Aqui estão presentes duas vertentes: 

A) Fazer avançar o conhecimento científico na área, o que significa gerar conheci-
mento novo para a área de arquitetura e urbanismo. 

• Para alcançar esse objetivo, o programa deverá desenvolver pesquisas, teses e 
dissertações que trazem inovações teóricas, metodológicas, tecnológicas, ana-
líticas ou críticas, considerada a área de aplicação de arquitetura e urbanismo. 

Caminho: Para avaliar o desempenho do Programa nesse quesito, será preciso verifi-
car quantas pesquisas, teses e dissertações produziram conhecimento novo. 

Tarefa da Comissão: quantificar os produtos do programa (dissertações e teses de-
fendidas nos últimos 4 anos), checando junto aos docentes orientadores se há geração 
de conhecimento novo relativamente a: 

• Teorias 
• Metodologias (de procedimentos, de processos, de análises, de críticas) 
• Tecnologias (de processos, de produtos) 
• Descobertas (de processos, de fenômenos) 

Elaborar gráficos ilustrativos. 

Tarefa da Assembleia: definir os critérios para classificar os resultados: ótimo (5), 
bom (3), médio (1) ruim (0); sugerir as ações que devem ser implementadas para me-
lhorar o desempenho, quando for o caso. 

B) Ampliar as competências teóricas, técnica, artísticas e sociais correlatas, o que sig-
nifica aumentar a competência e o conhecimento das pessoas relativamente ao con-
hecimento assente na área. 

• Para alcançar esse objetivo, o programa deverá desenvolver pesquisas, teses e 
dissertações que sejam uma ampliação dos conhecimentos e competências das 
pessoas, sem necessariamente gerar conhecimento novo para a área. 

Caminho: As teses e dissertações que não foram arroladas em 1.1 constituem esse 
universo. 
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Tarefa da Comissão: elaborar gráfico ilustrativo indicando o percentual de inovação 
e o percentual de ampliação. 

Tarefa da Assembleia: definir os critérios para classificar os resultados: ótimo (5), 
bom (3), médio (1) ruim (0); sugerir as ações que devem ser implementadas para me-
lhorar o desempenho, quando for o caso. 

2.2.	Os	Obje<vos	Específicos	do	Programa	são:	
I - Formar pessoal qualificado para atividades de ensino, pesquisa e extensão e ativi-
dades profissionais em temas relacionados à área de concentração ‘Teoria, Produção 
e Experiência do Espaço’. 

Esse objetivo se desdobra em diversas ações, quais sejam:  

2.2.1. Desenvolver atividades de formação (disciplinas, teses, dissertações) que 
qualifiquem os mestrandos e doutorandos para as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão em temas relacionados à área de concentração Teoria, Pro-
dução e Experiência do Espaço. 

Caminho: Para avaliar o desempenho do Programa nesse quesito será preciso veri-
ficar a aderência das disciplinas, teses e dissertações às linhas de pesquisa. 

Tarefa da Comissão: produzir gráfico ilustrativo das aderências. 

Tarefa da Assembleia: analisar os resultados e sugerir ações para melhorar o desem-
penho, quando for o caso 

2.2.2. Desenvolver atividades de formação (disciplinas, teses, dissertações) que 
qualifiquem o doutorando e o mestrando para as atividades profissionais em 
temas relacionados à área de Arquitetura e Urbanismo. 

Caminho: Para avaliar o desempenho do Programa nesse quesito será preciso veri-
ficar a aderência das disciplinas, teses e dissertações às atividades profissionais da 
arquitetura e urbanismo stricto sensu (atividades stricto sensu são aquelas que deman-
dam registro no CAU ou CREA). 

Tarefa da Comissão: produzir gráfico ilustrativo das aderências. 

Tarefa da Assembleia: analisar os resultados e sugerir ações para melhorar o desem-
penho, quando for o caso 

II. O mestrado do NPGAU tem por objetivo específico aprofundar o conhecimento 
teórico e profissional e desenvolver a capacidade de realizar pesquisas científicas.   

Como o mestrado é em arquitetura e urbanismo, o desdobramento poderia ser: 

a) Aprofundar o conhecimento teórico em arquitetura e urbanismo  

b)  Aprofundar o conhecimento profissional em arquitetura e urbanismo. 
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c) Desenvolver a capacidade de realizar pesquisas científicas em arquitetura e 
urbanismo. 

Caminho: para avaliar o desempenho do Programa nesse quesito será preciso veri-
ficar: 

a) Se as disciplinas ofertadas contemplam adequadamente o aprofundamento do 
conhecimento teórico em arquitetura e urbanismo, consideradas as linhas de 
pesquisa. Avaliar o equilíbrio da oferta. 

Tarefa da Comissão: elaborar gráfico ilustrativo da aderência das disciplinas às lin-
has de pesquisa. 

Tarefa da Assembleia: analisar os resultados e sugerir ações para melhorar o desem-
penho, quando for o caso 

b) Se as disciplinas ofertadas dão suporte adequado ao aprofundamento do co-
nhecimento profissional em arquitetura e urbanismo, consideradas as linhas de 
pesquisa. Avaliar o equilíbrio da oferta. 

Tarefa da Comissão: elaborar gráfico ilustrativo da aderência das disciplinas ao apro-
fundamento do conhecimento profissional em arquitetura e urbanismo  

Tarefa da Assembleia: analisar os resultados e sugerir ações para melhorar o desem-
penho, quando for o caso 

c) Se as disciplinas ofertadas dão suporte adequado ao desenvolvimento da capa-
cidade de realizar pesquisas científicas em arquitetura e urbanismo. Avaliar o 
equilíbrio da oferta. 

Tarefa da Comissão: elaborar gráfico ilustrativo das disciplinas de suporte 
metodológico. 

Tarefa da Assembleia: analisar os resultados e sugerir ações para melhorar o desem-
penho, quando for o caso 

d) Se os projetos de pesquisa do corpo docente são reais oportunidades para os 
mestrandos desenvolverem a capacidade de realizar pesquisas científicas em 
arquitetura e urbanismo. Avaliar a inserção dos mestrandos nos projetos de 
pesquisa dos docentes. 

Tarefa da Comissão: elaborar gráfico ilustrativo da real vinculação entre os projetos 
discentes e os projetos dos respectivos orientadores, a partir de informação dos do-
centes. 

Tarefa da Assembleia: analisar os resultados e sugerir ações para melhorar o desem-
penho, quando for o caso 

e) A distribuição das dissertações de mestrado pelas temáticas de Teoria, Produ-
ção e Experiência do Espaço. Avaliar o equilíbrio. 
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Tarefa da Comissão: elaborar gráfico ilustrativo da real vinculação entre dissertações 
e linhas de pesquisa.  

Tarefa da Assembleia: analisar os resultados e sugerir ações para melhorar o desem-
penho, quando for o caso 

III - O doutorado do NPGAU tem por objetivo específico desenvolver a capacidade 
de propor e conduzir pesquisas de forma autônoma (na área de arquitetura e urbanis-
mo). 

O doutorado possui os mesmos desdobramentos do item 2.1, com a diferença de que 
as pesquisas são propostas e desenvolvidas autonomamente pelos doutorandos e de-
vem gerar conhecimento novo. 

Caminho: para avaliar o desempenho do Programa nesse quesito será preciso veri-
ficar: 

a) Se as teses produzidas são avanços nos conhecimentos conexos à área de con-
centração Teoria, Produção e Experiência do Espaço. 

Quesito já contemplado na letra “A” do item 2.1 

b) A distribuição das teses pelas temáticas da área de concentração Teoria, Pro-
dução e Experiência do Espaço. Avaliar o equilíbrio. 

Tarefa da Comissão: elaborar gráfico ilustrativo da real vinculação entre teses e lin-
has de pesquisa.  

Tarefa da Assembleia: analisar os resultados e sugerir ações para melhorar o desem-
penho, quando for o caso 

c) A distribuição da produção intelectual ou técnica dos docentes orientadores de 
doutorado pelas temáticas da área de concentração Teoria, Produção e Exper-
iência do Espaço. 

Tarefa da Comissão: elaborar gráfico ilustrativo da real vinculação entre produção 
docente e linhas de pesquisa.  

Tarefa da Assembleia: analisar os resultados e sugerir ações para melhorar o desem-
penho, quando for o caso 

3.	Infraestrutura	do	Programa.	
	Para	avaliar	a	infraestrutura	do	Programa	será	preciso	examinar	a	sua	estrutura	
organizacional,	os	seus	vínculos	institucionais	e	os	seus	suportes	administra-
tivos,	>ísicos	e	>inanceiros,	a	saber:	

3.1.	Infraestrutura	Gsica.	
Caminho:	Analisar	a	adequação	quantitativa	e	qualitativa	da	infraestrutura	>ísica	
do	Programa	aos	seus	objetivos	acadêmicos.	
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Tarefa	da	Comissão:	fazer	uma	descrição	quantitativa	e	qualitativa	da	in-
fraestrutura,	apontando	os	aspectos	que,	a	seu	critério,	devem	ser	apreciados	
pela	Assembleia.	Para	tanto,	deverá:	

• Elencar	e	descrever	os	espaços	do	NPGAU	disponíveis	para	os	discentes	e	
respectivos	critérios	de	uso.	

• Elencar	e	descrever	os	espaços	do	NPGAU	disponíveis	para	os	docentes	e	
respectivos	critérios	de	uso.	

• Elencar	e	descrever	os	espaços	laboratoriais	e	de	grupos	de	pesquisa	
disponíveis	para	uso	de	discentes	e	docentes	do	Programa	e	respectivos	
critérios	de	uso.	

• Descrever	as	condições	atualização	e	ampliação	do	acervo	da	biblioteca,	
em	função	das	demandas	do	NPGAU.	

• Elencar	problemas	do	conhecimento	da	Comissão.	

Tarefa	da	Assembleia:	analisar	os	dados	apresentados	pela	Comissão,	e	outros	
elementos	que	sejam	arrolados	por	membros	do	corpo	docente,	do	corpo	dis-
cente	e	do	corpo	técnico	e	administrativo.	Sugerir	as	ações	que	devem	ser	
tomadas	para	melhorar	a	infraestrutura	>ísica	ou	o	acesso	à	existente.	

3.2.	Administração	acadêmica.	
Caminho:	Analisar	a	pertinência	e	adequação	dos	ordenamentos	básicos	do	Pro-
grama	e	os	respectivos	condicionantes	legais	prescritos	por	instâncias	superi-
ores.	

Tarefa	da	Comissão:	disponibilizar	para	a	Assembleia	um	dossiê	dos	ordena-
mentos	básicos,	apontando	os	aspectos	que,	a	seu	critério,	devem	ser	por	ela	
apreciados.	Para	tanto,	deverá:	

• Descrever	a	composição	do	Colegiado	e	elencar	eventuais	problemas	do	
conhecimento	da	Comissão.	

• Descrever	o	apoio	secretarial	e	elencar	eventuais	problemas	do	conheci-
mento	da	Comissão.	

• Listar	os	ordenamentos	acadêmicos	e	administrativos	(Regulamento	do	
NPGAU	e	Resoluções	do	Colegiado,	Normas	Gerais	de	Pós-Graduação	da	
UFMG	e	Resoluções	da	PRPG,	Normas	e	Resoluções	da	Capes	etc.)	e	elen-
car	eventuais	problemas	que	sejam	do	conhecimento	da	Comissão.	(Ini-
cialmente	a	comissão	identi>ica	inconsistências	na	resolução	de	credenci-
amento	e	recredenciamento,	no	processo	de	seleção	etc.	que	serão	apre-
sentados	para	discussão	em	assembleia;	são	identi>icadas	também	as	im-
posições	da	Capes,	como	internacionalização	e	outras	questões,	que	tam-
bém	devem	ser	tratadas	pela	assembleia).	

Tarefa	da	Assembleia:	analisar	os	dados	apresentados	pela	Comissão,	e	outros	
elementos	que	sejam	arrolados	por	membros	do	corpo	docente,	do	corpo	dis-
cente	e	do	corpo	técnico	e	administrativo.	Sugerir	as	ações	que	devem	ser	
tomadas	para	melhorar	a	administração	acadêmica	do	Programa.	Sugerir,	se	for	o	
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caso,	Comissões	para	tratar	de	assuntos	especí>icos	que	carecem	de	análise	mais	
aprofundada.		

3.3.	Suporte	financeiro.	
Caminho:	Analisar	a	situação	>inanceira	do	Programa,	relativamente	ao	>inancia-
mento	de	bolsas,	de	atividades	de	formação	e	de	atividades	de	pesquisa	e	exten-
são.	

Tarefa	da	Comissão	

• Listar	a	quantidade	de	bolsas	para	M	e	D	e	os	respectivos	critérios	de	con-
cessão.		Elencar	eventuais	problemas	do	conhecimento	da	Comissão.	

• Descrever	os	recursos	para	custeio	de	atividades	rotineiras,	de	pesquisa	e	
de	produção	acadêmica,	com	os	respectivos	critérios	de	alocação.	Elencar	
eventuais	problemas	do	conhecimento	da	Comissão.	

Tarefa	da	Assembleia:	analisar	os	dados	apresentados	e	sugerir	as	ações	que	
devem	ser	tomadas	para	aperfeiçoar	a	aplicação	dos	recursos	do	Programa	e	
para	captar	novos	recursos.	Sugerir,	se	for	o	caso,	Comissões	para	tratar	de	as-
suntos	especí>icos	que	carecem	de	análise	mais	aprofundada.	

4.	Estratégias	para	empreender	a	autoavaliação.	
O	Colegiado	deverá	apreciar	o	presente	documento,	apresentar	as	emendas	que	
julgar	pertinentes	e	elaborar	o	documento	>inal,	para	encaminhá-lo	ao	corpo	do-
cente,	aos	representantes	discentes	e	ao	corpo	técnico-administrativo,	tendo	em	
vista	a	realização	de	uma	assembleia.	

Realizar	uma	Assembleia	do	NPGAU,	para	que	a	comissão	encarregada	pelo	de-
senho	da	proposta	de	autoavaliação	do	programa	apresente	a	proposta	da	au-
toavaliação	e	esclareça	as	dúvidas	que	surgirem.	Compete	à	Assembleia	de>inir	os	
passos	subsequentes,	para	a	continuidade	do	processo,	assim	como	o	respectivo	
cronograma.
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OBJETIVO GERAL

1. Objetivo Geral: 

Fazer avançar o conhecimento científico na 
área e ampliar as competências teóricas, 
técnica, artísticas e sociais correlatas.

Formar pessoal qualificado para atividades de ensino, pesquisa e 
extensão e atividades profissionais em temas relacionados à área de 
concentração Teoria, Produção e Experiência do Espaço

O doutorado do NPGAU tem por 
objetivo específico desenvolver a 
capacidade de propor e conduzir 
pesquisas de forma autônoma

O mestrado do NPGAU tem por objetivo 
específico aprofundar o conhecimento 
teórico e profissional e desenvolver a 
capacidade de realizar pesquisas 
científicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Planejamento e Dinâmicas 
Socioterritoriais

Produção, Projeto e 
Experiência do Espaço

T e o r i a e H i s t ó r i a d a 
Arquitetura e do Urbanismo 
e suas relações com outras 
Artes e Ciências

O OBJETIVO GERAL é alcançado por meio 
das LINHAS DE PESQUISA, que devem 

contemplar os três OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS, em consonância com os 

ordenamentos vigentes (UFMG,EA, 
NPGAU, CAPES) com o financiamento 

público e apoio da infraestrutural (físico e 
administrativo).

Fazer avançar o 
conhecimento 
científico na área de 
arquitetura e 
urbanismo
(conhecimento novo)

Ampliar as 
competências 
teóricas, técnica, 
artísticas e sociais 
correlatas .

LINHAS DE PESQUISA

ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA



ACESSO

Planejamento e Dinâmicas 
Socioterritoriais

Produção, Projeto e 
Experiência do Espaço

T e o r i a e H i s t ó r i a d a 
Arquitetura e do Urbanismo 
e suas relações com outras 
Artes e Ciências

processo de 
seleção 
MESTRADO 

processo de 
seleção 
DOUTORADO 

LINHAS DE PESQUISA

PROCESSO DE FORMAÇÃO

ESTRATÉGIA PARA A AUTOAVALIAÇÃO 
(instância acadêmica)

processo de 
credenciamento
DOCENTE

RESULTADOS

DISCIPLINAS
OUTRAS 
ATIVIDADES DE 
FORMAÇÃO

ATIVIDADES DE 
PESQUISA

TESES E 
DISSERT.

OUTRAS 
PRODUÇÕES 
DISCENTES

PRÊMIOS E 
FEITOS DE 
EGRESSOS 

PRODUÇÃO 
DOCENTE



Planejamento e Dinâmicas 
Socioterritoriais

Produção, Projeto e 
Experiência do Espaço

LINHAS DE PESQUISA

ESTRATÉGIA PARA A AUTOAVALIAÇÃO

livro 2

livro 1

livro 3

Elaborar uma lista dos livros indicados nos últimos 5 anos

Classificar essa lista segundo critérios de aderência à linha de pesquisa

Sugestão de critérios de aderência: grande - 5 pontos

média - 3 pontos
pequena - 1 ponto

nula - 0 ponto

o resultado propicia a verificação do equilíbrio de assuntos x linhas

Elaborar uma lista  de propostas de pesquisa (aprovados)  MESTRADO nos últimos 5 anos

Classificar essa lista segundo critérios de aderência à linha de pesquisa

Sugestão de critérios de aderência: grande - 5 pontos

média - 3 pontos
pequena - 1 ponto

nula - 0 ponto

o resultado propicia a verificação do equilíbrio de propostas x linhas

processo de 
seleção 
MESTRADO 

prova

projeto

ACESSO

T e o r i a e H i s t ó r i a d a 
Arquitetura e do Urbanismo 
e suas relações com outras 
Artes e Ciências



Planejamento e Dinâmicas 
Socioterritoriais

Produção, Projeto e 
Experiência do Espaço

T e o r i a e H i s t ó r i a d a 
Arquitetura e do Urbanismo 
e suas relações com outras 
Artes e Ciências

LINHAS DE PESQUISA

ESTRATÉGIA PARA A AUTOAVALIAÇÃO

LATTES

Descrever  a sistemática do exame de currículo. 
Elencar possíveis problemas.

Sugestão de critérios de aderência: grande - 5 pontos

média - 3 pontos
pequena - 1 ponto

nula - 0 ponto

o resultado propicia a verificação do equilíbrio de projetos x linhas

Elaborar uma lista  de propostas de pesquisa (aprovados)  DOUTORADO nos últimos 5 anos

Classificar essa lista segundo critérios de aderência à linha de pesquisa

entrevista: projeto de pesquisa

ACESSO

processo de 
seleção 
DOUTORADO 



ACESSO Planejamento e Dinâmicas 
Socioterritoriais

Produção, Projeto e 
Experiência do Espaço

T e o r i a e H i s t ó r i a d a 
Arquitetura e do Urbanismo 
e suas relações com outras 
Artes e Ciências

LINHAS DE PESQUISA

ESTRATÉGIA PARA A AUTOAVALIAÇÃO

Descrever  a sistemática do credenciamento e recredenciamento docente e examinar suas conexões com os objetivos do Programa

processo de 
credenciamento
DOCENTE

Sugestão de critérios de conexão, em função das especialidades docentes (áreas de atuação em pesquisa, ensino e extensão) :

grande - 5 pontos

média - 3 pontos
pequena - 1 ponto

nula - 0 ponto

O resultado propicia a verificação do equilíbrio de competências do corpo docente de Programa

Elencar possíveis problemas no processo de credenciamento e recredenciamento



Planejamento e Dinâmicas 
Socioterritoriais

Produção, Projeto e 
Experiência do Espaço

T e o r i a e H i s t ó r i a d a 
Arquitetura e do Urbanismo 
e suas relações com outras 
Artes e Ciências

LINHAS DE PESQUISA

ESTRATÉGIA PARA A AUTOAVALIAÇÃO

PROCESSO DE FORMAÇÃO

DISCIPLINAS

Elaborar uma lista  de disciplinas ofertadas nos últimos 5 anos

Sugestão de critérios de aderência: grande - 5 pontos

média - 3 pontos
pequena - 1 ponto

nula - 0 ponto

o resultado propicia a verificação do equilíbrio  disciplinas x linhas

Classificar essa lista segundo critérios de aderência à linhas de pesquisa



ESTRATÉGIA PARA A AUTOAVALIAÇÃO

PROCESSO DE FORMAÇÃO

Essas atividades podem ser identificadas  pelo exame dos 
Lattes, mas será um processo muito trabalhoso. Talvez seja 
interessante elaborar um questionário para os discentes 
atualmente matriculados preencherem, com questões do 
tipo:

As respostas podem ser classificadas  pelo nível de aderência ao projeto de dissertação ou tese:

Citar as atividades conexas ao seu projeto de (dissertação ou tese), desenvolvidas desde o seu ingresso no NPGAU

OUTRAS 
ATIVIDADES DE 
FORMAÇÃO

Citar as produções acadêmicas desde o seu ingresso no NPGAU

Citar as produções não acadêmicas desde o seu ingresso no NPGAU

Sugestão de critérios de aderência: grande - 5 pontos

média - 3 pontos
pequena - 1 ponto

nula - 0 ponto



ESTRATÉGIA PARA A AUTOAVALIAÇÃO

PROCESSO DE FORMAÇÃO

ATIVIDADES DE 
PESQUISA

Projeto 1

Projeto 2

Projeto 3

Projeto 4

Projeto 5

Projeto n

Projeto 1

Projeto 2

Projeto 3

Projeto 4

Projeto 5

Projeto n

PROJETOS 
DISCENTES

PROJETOS 
DOCENTES



ESTRATÉGIA PARA A AUTOAVALIAÇÃO

PROCESSO DE FORMAÇÃO

ATIVIDADES DE 
PESQUISA

Planejamento e Dinâmicas 
Socioterritoriais

Produção, Projeto e 
Experiência do Espaço

T e o r i a e H i s t ó r i a d a 
Arquitetura e do Urbanismo 
e suas relações com outras 
Artes e Ciências

LINHAS DE PESQUISA

Termo  AProjeto 1

Projeto 2

Projeto 3

Projeto 4

Projeto 5

Projeto n

TERMOS DE REFERÊNCIA

PROJETOS 
DOCENTES

Termo  B

Termo  C

Termo  D

Termo  E

Termo  N



ESTRATÉGIA PARA A AUTOAVALIAÇÃO

Planejamento e Dinâmicas 
Socioterritoriais

Produção, Projeto e 
Experiência do Espaço

T e o r i a e H i s t ó r i a d a 
Arquitetura e do Urbanismo 
e suas relações com outras 
Artes e Ciências

LINHAS DE PESQUISA

TESE A

TESES

TESE B

TESE C

TESE   D

TESE E

TESE  N

RESULTADOS

TESES E 
DISSERT.

Elaborar uma lista  de TESES defendidas nos últimos 5 anos

Sugestão de critérios de aderência: grande - 5 pontos

média - 3 pontos
pequena - 1 ponto

nula - 0 ponto

o resultado propicia a verificação do equilíbrio  entre TESESxLinhas 

Classificar essa lista segundo critérios de aderência às linhas de pesquisa, a partir da leitura dos resumos.



ESTRATÉGIA PARA A AUTOAVALIAÇÃO

RESULTADOS

OUTRAS 
PRODUÇÕES 
DISCENTES

Essa informação pode ser retirada do questionário: 

As respostas podem ser classificadas  pelo nível de aderência ao projeto de dissertação ou tese:

Citar as produções não acadêmicas desde o seu ingresso no NPGAU

Sugestão de critérios de aderência: grande - 5 pontos

média - 3 pontos
pequena - 1 ponto

nula - 0 ponto

Projeto 1

Projeto 2

Projeto 3

Projeto 4

Projeto 5

Projeto n

PROJETOS 
DISCENTES

OUTRAS PRODUÇÕES 
DISCENTES

Prod. 

Prod. 

Prod. 

Prod. 

Prod. 

Prod. 

As respostas podem ser classificadas  pelo nível de aderência ao projeto de dissertação ou tese.

TOTAL PX5=Pontuação máxima (aderência total)

A aderência real será um percentual, que é um indicador (30% ou 70% ou 90%)



ESTRATÉGIA PARA A AUTOAVALIAÇÃO

RESULTADOS

PRODUÇÃO 
DOCENTE

Projeto 1

Projeto 2

Projeto 3

Projeto 4

Projeto 5

Projeto n

PROJETOS 
DOCENTES

PRODUÇÕES 
DOCENTES

Prod. 

Prod. 

Prod. 

Prod. 

Prod. 

Prod. 

Classificar pelo grau de aderência entre produção e projeto:

Listar os projetos docentes dos últimos 5 anos

Sugestão de critérios de aderência: grande - 5 pontos

média - 3 pontos
pequena - 1 ponto

nula - 0 ponto

As respostas podem ser classificadas  pelo nível de aderência

TOTAL PX5=Pontuação máxima (aderência total)

A aderência real será um percentual, que é um indicador (30% ou 70% ou 90%)

Listar produções acadêmicas docentes dos últimos 5 anos



ESTRATÉGIA PARA A AUTOAVALIAÇÃO

TESES E DISSERTAÇÕES

  A

PRÊMIOS E FEITOS
RESULTADOS

PRÊMIOS E 
FEITOS DE 
EGRESSOS 

  B

  C

  D

  E

  N

Tese/Dissert.

Tese/Dissert.

Tese/Dissert.

Tese/Dissert.

Tese/Dissert.

Tese/Dissert.

Sugestão de critérios de aderência: grande - 5 pontos

média - 3 pontos
pequena - 1 ponto

nula - 0 ponto

TOTAL PX5=Pontuação máxima (aderência total)

A aderência real será um percentual, que é um indicador (30% ou 70% ou 90%)

Listar os prêmios e feitos obtidos por discentes ou egressos do Programa.

Classificar os prêmios e feitos pelo pelo nível de aderência à dissertação ou tese.



ESTRATÉGIA PARA A AUTOAVALIAÇÃO 
(instância infraestrutural)

ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICAINFRAESTRUTURA FÍSICA SUPORTE FINANCEIRO

espaços para trabalho dos discentes

espaços para trabalho dos docentes

espaços especializados  laboratoriais

espaços de sociabilidade

composição do colegiado

apoio secretarial

ordenamentos acadêmicos e 
administrativos  do NPGAU

bolsas

custeio de atividades rotineiras

custeio de atividades de pesquisa

custeio de atividades de produção 
acadêmica

biblioteca

acesso à internet e bases de dados

Elencar  e descrever os espaços disponíveis para os 
discentes e respectivos critérios de uso.

Elencar  e descrever os espaços disponíveis para os 
docentes e respectivos critérios de uso.

Elencar  e descrever os espaços laboratoriais disponíveis 
para uso do Programa e respectivos critérios de uso.

Descrever as condições atualização e ampliação do acervo 
da biblioteca, em função das demandas do NPGAU.

Descrever as condições de acesso à internet e a bases de 
dados (via web), tanto para discentes como para docentes.

Descrever a composição do Colegiado e elencar eventuais 
problemas do conhecimento da Comissão

Elencar problemas do conhecimento da Comissão.

Descrever o apoio secretarial e elencar eventuais 
problemas do conhecimento da Comissão.

Descrever o apoio secretarial e elencar eventuais 
problemas do conhecimento da Comissão.

Listar os ordenamentos acadêmicos e administrativos e 
elencar eventuais problemas do conhecimento da 
Comissão.

Listar a quantidade de bolsas para M e D e os respectivos 
critérios de concessão Elencar eventuais problemas do 
conhecimento da Comissão. 

Listar a quantidade de bolsas para M e D e os respectivos 
critérios de concessão. Elencar eventuais problemas do 
conhecimento da Comissão. 
Descrever os recursos para custeio custeio de atividades 
rotineiras, de pesquisa e de produção acadêmica, com os 
respectivos critérios de alocação.


