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Cursos
Nome Nível Situação

Geografia Doutorado Projeto

Parecer da comissão de área

1. CONDIÇÕES ASSEGURADAS PELA INSTITUIÇÃO

Peso Avaliação
1) A proposta contém indicadores de que a instituição está comprometida com a implantação e o
êxito do curso?

- Não

2) O programa dispõe da infra-estrutura - instalações físicas, laboratórios, biblioteca, recursos de
informática ... - essencial para o adequado funcionamento do curso?

- Sim

Justificativa: O proponente juntou conjunto de documentos (resoluções) a explicitar processo de constituição e criação do
curso de doutorado na instituição. Mesmo considerando referidos documentos ainda sentimos a necessidade
de maiores informações sobre o nível de comprometimento da instituição. A infraestrutura foi bem descrita,
evidenciando instalações físicas adequadas às atividades propostas. A biblioteca conta com acervo necessário
e possibilidade de acesso à plataforma de periódicos da Capes.

--------------------------------------------------
Após a realização da Diligência Documental, a proponente se colocou de forma pertinente em relação às
questões apresentadas pela comissão de avaliação, com descrição a detalhar nível de envolvimento da IES na
criação do curso. Do apresentado consideramos atingido o subitem 1 do quesito 1 da proposta em foco.

2 - PROPOSTA DO CURSO

Peso Avaliação
1) A proposta é adequadamente concebida, apresentando objetivos, áreas de concentração, linhas
de pesquisa e estrutura curricular bem definidos e articulados?

- Sim

Justificativa: A proposta apresentada indica a criação do Programa de Pós-Graduação em nível de Doutorado, com área de
concentração Dinâmica da Paisagem e dos Espaços Rurais e Urbanos, com duas linhas de pesquisa Dinâmica
da Paisagem Geomorfologia e Análise Ambiental, e Dinâmica dos Espaços Rurais e Urbanos. A proposta é
bastante estruturada, as disciplinas são coerentes com a proposta.

-----------------------------------

“Nada a acrescentar”

3 - DIMENSÃO E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE

Peso Avaliação
1) O número de docentes, especialmente daqueles com tempo integral na instituição, é suficiente
para dar sustentação às atividades do curso, consideradas as áreas de concentração e o número de
alunos previstos?

- Sim

Justificativa: O número de docentes envolvidos na proposta atende ao estipulado na área, com indicação de nove docentes
permanentes, dois deles provenientes de outra instituição e com a apresentação de documentação de
anuência. Tal contingente se adequa perfeitamente ao proposto como atividades do curso e bem distribuídos
nas linhas de pesquisa.
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“Nada a acrescentar”

4 - PRODUTIVIDADE DOCENTE E CONSOLIDAÇÃO DA CAPACIDADE DE PESQUISA

Peso Avaliação
1) O programa conta, especialmente no que se refere ao seu Núcleo de Docentes Permantes, com
grupo de pesquisadores com maturidade científica, demonstrada pela sua produção nos últimos três
anos, e com nível de integração que permitam o adequado desenvolvimento dos projetos de
pesquisa e das atividades de ensino e orientação previstos?

- Sim

Justificativa: A avaliação da produção bibliográfica do grupo de docente cumpre os requisitos apontados no documento de
área.  É evidente a qualidade da produção bibliográfica, com grande número de artigos classificados nos
estratos A1, A2, B1 e B2.

A proposta demostra claramente a capacidade de obtenção de financiamento de projetos, com propostas
advindas de diversas agencias de financiamento. Observa-se também a inserção internacional, através de
convênios estabelecidos com parceiros na Europa e EUA. Este quesito também contempla os requisitos
apontados no documento de área.

Como questão que não contempla as exigências do documento de área, aponta-se a existência de 1 professor
no grupo de docentes, que não apresenta orientação de mestrado.

---------------------------------------------------------------
Após a realização da Diligência Documental, a proponente se dispõe a retirar docente  cujo perfil não se
adequava ao quesito experiência em orientação de mestrado, não causando nenhum impedimento ou
dificuldade na implementação da proposta como concebida. Com tal procedimento nenhum impedimento recaí
no atendimento do quesito em foco.

Parecer da comissão de área sobre o mérito da proposta

Doutorado

Nota: 4

Aprovar: SIM

Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a distribuição de tal nota

A apresentação da proposta evidencia aspectos mais do que positivos. Atende plenamente o especificado no quesito 2
(Proposta do curso) e 3 (Dimensão e Regime de Trabalho do Corpo Docente). No entanto, existem algumas questões que
merecem um detalhamento-explicação do proponente: 1. Mesmo existindo documentos comprobatórios do conhecimento da IES
da criação do curso, necessitamos de mais informações sobre o nível de comprometimento da instituição; 2. composição do
quadro docente com indicação de um membro sem experiência de orientação no mestrado.

------------------------------------------------

Após realização de diligência documental, a proponente se colocou de forma pertinente em relação às questões apresentadas
acima, bem como  se dispõe a retirar docente cujo perfil não se adequada ao quesito experiência em orientação de mestrado.
Do pronunciamento em foco, demonstra-se condições ideias para criação do curso de doutorado, atribuindo nota 4.

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

ANGELO SZANIECKI PERRET SERPA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)

SILVIO CARLOS RODRIGUES UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)

LANA DE SOUZA CAVALCANTI (Coordenador Adj. Profissional) UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)

EUSTOGIO WANDERLEY CORREIA DANTAS (Coordenador de
Área)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)

Complementos
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Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a atribuição da nota

-

Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho da proposta

-

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final

Doutorado

Nota: 4

Aprovar: SIM

Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a distribuição de tal nota

Na resposta ao pedido de diligência foram respondidos satisfatoriamente os questionamentos referentes ao comprometimento
institucional e à composição do corpo docente. Desta forma o CTC aprovou a proposta.
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Diligência(s) da Avaliação

Número/Ano: 113/2015

Tipo de Etapa: Avaliação

Status: DILIGÊNCIA RESPONDIDA - HOMOLOGADA

Data de Solicitação: 05/11/2015

Diligência Documental

Situação Atual: Homologada pelo Coordenador de Área

Justificativa: A apresentação da proposta evidencia aspectos mais do que positivos. Atende plenamente o
especificado no quesito 2 (Proposta do curso) e 3 (Dimensão e Regime de Trabalho do Corpo
Docente). No entanto, existem algumas questões que merecem um detalhamento-explicação
do proponente: 1. Mesmo existindo documentos comprobatórios do conhecimento da IES da
criação do curso, necessitamos de mais informações sobre o nível de comprometimento da
instituição; 2. composição do quadro docente com indicação de um membro sem experiência
de orientação no mestrado.

Parecer: A proponente se colocou de forma pertinente em relação às questões apresentadas pela
comissão de avaliação e se dispõe a retirar docente envolvido e cujo perfil não se adequada
ao quesito experiência em orientação de mestrado.

Comissão Solicitante
Nome Instituição

LORENZO JUSTINIANO DIAZ CASADO
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

(PUC-RIO)

PAULO HILÁRIO NASCIMENTO SALDIVA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

EUSTOGIO WANDERLEY CORREIA DANTAS (Coordenador de
Área)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)

SILVIO CARLOS RODRIGUES UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)

LANA DE SOUZA CAVALCANTI (Coordenador Adj. Profissional) UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)

ANGELO SZANIECKI PERRET SERPA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)
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