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Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Período de Avaliação: 2010 a 2012 Etapa: Avaliação Trienal 2013

Área de Avaliação: 36 - GEOGRAFIA

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

Dinâmica da Paisagem e
dos Espaços Rurais e

Urbanos

Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início

Dinâmica da Paisagem e
dos Espaços Rurais e

Urbanos

Mestrado 2009

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

40014010005P6 - Geografia

Modalidade: Acadêmico

IES: 40014010 - UNICENTRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE

1 - 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.

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.

Bom20.00

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. Bom30.00

Comissão: Bom

O Programa de pós-graduação em Geografia da UNICENTRO, cuja área de concentração é “Dinâmica da Paisagem e dos
Espaços Rurais e Urbanos” apresenta duas linhas de pesquisa: Dinâmica da paisagem, geomorfologia e análise ambiental;
Dinâmica dos espaços rurais e urbanos. As linhas de pesquisa são adequadas com a área de concentração, entretanto, ressalta-se,
que as ementas e bibliografia das disciplinas necessitam de adequação para melhor atender à área de concentração e linhas de
pesquisa.  O programa oferece infraestrutura administrativa, laboratórios, salas de permanência, biblioteca e salas de aulas
necessárias às atividades acadêmicas e de pesquisa dos docentes e discentes. O programa oferece satisfatório número de bolsas
de estudo, sendo que os docentes submetem com regularidade, projetos de pesquisa às agencias de fomento e os discentes
recebem apoio financeiro. Neste conjunto evidenciam-se ainda aspectos como: não há mecanismos de acompanhamento de
egressos; a biblioteca apresenta um acervo pequeno para a área e com carência de livros em língua estrangeira.

Apreciação

2 - 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.

Bom20.00

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

Bom25.00

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

Bom35.00

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,

Bom10.00
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quanto (conforme a área) na formação de profissionais mais capacitados no
plano da graduação.

2.5. Captação de recursos para pesquisa (agencias de fomento, bolsa de
produtividade, financiamentos nacionais/ internacionais, convênios, etc) e
inserção acadêmica.

Muito Bom10.00

Comissão: Bom

O programa conta com 14 docentes permanentes e 02 colaboradores, e distribuído de forma equilibrada entre as linhas de
pesquisa. Constata-se que existem 3 professores que não possuem formação na área de Geografia, o que não ultrapassa o
recomendado pela área, que é no máximo 30%.  Observou-se a existência de uma política de estímulo à qualificação, com apoio
a realização de pós-doutoramento.
O corpo docente apresenta adequação e compatibilidade com a proposta do programa, com diversificação regular na origem de
formação e com relativa maturidade intelectual. Entretanto, há um ligeiro desequilíbrio nas atividades de orientação na pós-
graduação. O conjunto dos docentes é em sua maioria jovem com titulação recente, entretanto apresenta um grande dinamismo
que se consubstanciam no volume de projetos de pesquisa financiados, publicações, consultorias ad hoc, dentre outros aspectos.
O corpo docente demonstrou efetivo envolvimento com atividades de ensino e pesquisa tanto na graduação como na pós-
graduação. Todos os docentes orientam e  ministram aulas, bem como buscam manter a produção acadêmica, através de
publicações e de participação em eventos, em fóruns nacionais e internacionais.
Todos os docentes coordenam  projetos de pesquisa que estão em acordo com as linhas de pesquisa. Observou-se equilíbrio na
orientação das dissertações em relação às linhas de pesquisa.

Apreciação

3 - 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.

Bom15.00

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.

Bom35.00

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

Bom15.00

3.5. Atividades acadêmicas complementares visando a formação diversificada e
diferenciada do corpo discente.

Bom10.00

3.6. Atuação profissional dos egressos. Fraco5.00

Comissão: Bom

Destacam-se no conjunto do programa os seguintes aspectos: excelente fluxo dos processos de defesa, a distribuição equilibrada
de orientados por orientador, um bom volume de publicações por parte dos discentes, temas bem articulados com as linhas de
pesquisa e projetos de pesquisa, além da presença constante de avaliadores externos nas defesas efetuadas.  Destaca-se o volume
de publicações decorrentes dos resultados de pesquisa dos discentes, tanto em eventos como em periódicos. As dissertações são
concluídas em sua maioria, no tempo médio inferior ao recomendado pela área. Há a necessidade de reforçar o mecanismo de
controle dos egressos. Recomenda-se agregar informações consistentes sobre os egressos do programa.

Apreciação

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

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

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

Bom30.00

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Bom10.00

4.4. Produção qualificada adicional. Bom20.00

Comissão: Bom

O programa apresenta um bom quadro de publicações qualificadas e diversificada, tanto no que se refere à publicações dos
docentes como dos discentes. Sendo que esta publicação é bem distribuída entre os componentes no conjunto do grupo. Destaca-
se ainda o volume expressivo de produtos técnicos decorrentes da forma de inserção local\regional do programa.

Apreciação

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Regular40.00

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.

Regular40.00

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. Regular20.00

Comissão: Regular

O impacto da inserção social do Programa relaciona-se às questões locais e\ou regionais e a integração também fica ainda restrita
a estes níveis. Constata-se a necessidade de aprimorar os formatos e estratégias do programa no sentido de promover a
visibilidade de suas ações, bem como desenvolvimento de estratégias que promovam nucleação e cooperação entre grupos
nacionais e internacionais.

Apreciação

Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

1 - PROPOSTA DO PROGRAMA Bom
2 - CORPO DOCENTE Bom
3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES Bom
4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL Bom
5 - INSERÇÃO SOCIAL Regular

Bom

Os dados e informações apresentaram uma boa qualidade e suficientes para a apreciação. Sugere-se que as informações sobre inserção social sejam
arpimoradas.

Comentário
Comissão:

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Bom

2 - CORPO DOCENTE 15.00 Bom

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 35.00 Bom

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 35.00 Bom

5 - INSERÇÃO SOCIAL 15.00 Regular

Conceito Comissão:
4

Bom

Nota Comissão:

Apreciação
 O programa apresentou no triênio aspectos claros e visíveis de evolução positiva que se expressam na repercussão e na qualidade  dos resultados das pesquisas
desenvolvidas pelos docentes e discentes. Enfatiza-se que estes resultados superam o esperado para um programa implantado recentemente. Aspectos positivos que
se destacam no conjunto: adequação da área de concentração com as linhas de pesquisa; infraestrutura adequada; apoio financeiro; projetos de pesquisa com
financiamento;  corpo docente com formação adequada e com capacidade de repercutir tanto em assessorias como na captação de recursos; efetivo envolvimento dos
docentes com as atividades de ensino e pesquisa; publicações diversificadas e qualificadas.

Data Chancela: 20/11/2013
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Complementos

Alguns aspectos necessitam de atenção por parte do programa: ampliação do acervo da biblioteca; revisão do ementário e referencias das
disciplinas ofertadas; aprimoramento dos mecanismos de comunicação das atividades do programa; desenvolvimento de mecanismos de
acompanhamento dos egressos; ampliação dos mecanismos de internacionalização bem como de intercâmbios nacionais; manutenção da
proporcionalidade entre os docentes nas duas linhas de pesquisa.

Não

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa?
Justificativa da recomendação de visita ao programa.
Programa em fase de consolidação que requer acompanhamento da área.

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:

Sim

Nota CTC-ES:

Nota CTC-ES

O CTC-ES, na 150ª reunião, ratificou a análise e a nota atribuída pela Comissão de Área ao presente Programa.
Apreciação

4Data Chancela:

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
CELENE CUNHA MONTEIRO ANTUNES BARREIRA UFG Consultor(a)

DENISE DE SOUZA ELIAS UECE Consultor(a)

DORALICE SÁTYRO MAIA UFPB/AREIA Consultor(a)

EDVALDO CESAR MORETTI UFGD Consultor(a)

EDVARD ELIAS DE SOUZA FILHO UEM Consultor(a)

ELSON MANOEL PEREIRA UFSC Consultor(a)

EMERSON GALVANI USP Consultor(a)

GLAUCIO JOSE MARAFON UERJ Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

INÁ ELIAS DE CASTRO UFRJ Consultor(a)

JOAO LIMA SANTANNA NETO UNESP Coordenador(a)

JOSE FLÁVIO MORAIS CASTRO PUC/MG Consultor(a)

JULIO CESAR DE LIMA RAMIRES UFU Consultor(a)

LEONARDO JOSE CORDEIRO SANTOS UFPR Consultor(a)

MÁRCIO PIÑON DE OLIVEIRA UFF Coordenador(a) Adjunto(a)

MARIA GORETTI DA COSTA TAVARES UFPA Consultor(a)

MARIA MONICA ARROYO USP Consultor(a)

ROBERTO VERDUM UFRGS Consultor(a)
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