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Conceito da Comissão: Bom

Apreciação: O curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Centro-

Oeste foi criado em 2011/12. A área de concentração é “História e Regiões” e, inicialmente, o programa possuía

apenas uma linha de pesquisa, “Regiões: práticas socioculturais e relações de poder”. Em 2015, o programa criou

duas novas linhas, desdobrando e substituindo a primeira: “Espaços de práticas e relações de poder”, que aglutina

14 docentes e 34 projetos, e “Espaços simbólicos, ambientes e corporeidades”, com 9 docentes e 27 projetos. A

descrição das linhas é bastante sucinta. Há três projetos sem vinculação, cujo impacto é mínimo num total de 64

projetos de pesquisas em andamento/concluídos. A estrutura curricular é condizente com a proposta do programa,

assim como as ementas são pertinentes à área de concentração e às linhas. A bibliografia das disciplinas é

atualizada e, ao mesmo tempo, contempla as obras de referência. Todos os docentes têm ao menos um projeto em

andamento cadastrado, sendo que há um professor responsável por sete projetos, um responsável por seis projetos

e dois responsáveis por quatro projetos, em andamento, o que está acima da média ideal da área. O programa conta

com planejamento tendo em vista seu desenvolvimento futuro e algumas de suas principais metas são a criação de

um doutorado a partir da experiência do mestrado e busca de maior internacionalização. A proposta menciona a

existência de regras de credenciamento, porém, não há descrição das mesmas. A infraestrutura descrita pelo

programa é adequada no que diz respeito às instalações físicas. As bibliotecas, distribuídas em três campi, contêm

acervos especializados em Ciências Humanas com 39.899 (Santa Cruz), 39.344 (CEDETEG) e 39.601 (Irati).

Recursos do convênio com a UFF, no valor de R$ 15.836,00 para o DINTER e R$ 4.452,00 para o MINTER,

Ficha de Avaliação

HISTÓRIA

Parecer da comissão de área

1 – Proposta do Programa

Itens de Avaliação Peso Avaliação
1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração,
linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular. 50.0 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 Bom

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 20.0 Muito Bom
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permitiram a aquisição de títulos da área de História. A biblioteca está conectada com o Portal de Periódicos da

CAPES e dispõe de espaço físico e tecnológico adequado ao desenvolvimento das pesquisas. O PPGH também

conta com quatro laboratórios, um núcleo e um centro de documentação e memória, os quais, em conjunto,

concentram atividades de ensino, pesquisa e extensão, reúnem as ações dos diversos grupos de pesquisa, seis no

total, e estabelecem os elos de ligação entre as pesquisas de docentes e discentes, desde a graduação ao mestrado.

 

 

 
Conceito da Comissão: Bom

Apreciação: Em 2016, o corpo docente era formado por dezenove professores permanentes e um professor

colaborador, o que é considerado MUITO BOM. Dezessete professores atuam em regime de trabalho de dedicação

exclusiva ou integral. Três professores permanentes são bolsistas de produtividade do CNPq (15%), sendo um deles

nível 1. A média de docentes permanentes no quadriênio (17,2) está desequilibrada em relação ao número médio de

alunos ingressantes no mestrado (15,8). 88% dos professores permanentes ao longo do quadriênio orientaram na

pós-graduação, o que é considerado BOM pela área. Três dos 24 professores permanentes no quadriênio não

orientaram, oito não lecionaram e cinco não apresentaram, ao menos, duas produções bibliográficas, circunstâncias

negativas que devem ser corrigidas. Todos os docentes permanentes no quadriênio têm projeto de pesquisa, o que é

considerado MUITO BOM. Trata-se de uma equipe equilibrada do ponto de vista da experiência, já que 84% dos

professores têm mais do que cinco anos de titulação, padrão considerado pela Área de História MUITO BOM, no que

diz respeito à experiência, e MUITO BOM no tocante à renovação. O corpo docente não está estabilizado. Dos 24

docentes credenciados como permanentes ao longo do quadriênio, apenas nove permaneceram por quatro anos, o

que equivale a 38%. 95% dos professores obtiveram seus títulos de doutor em História e o único docente titulado em

outra área (Educação) tem atuação e produção na Área de História. Todos os docentes obtiveram seus títulos em

instituições qualificadas, com destaque para a formação nos seguintes programas de excelência: USP, UNICAMP e

UFSC. Dos 24 professores permanentes credenciados ao longo do quadriênio, três realizaram pós-doutorado no

mesmo período, mas não há registro das instituições na proposta do programa. No quadriênio, o corpo docente

contou com a presença de uma bolsista do PNPD. A maioria dos docentes obteve financiamento para seus projetos

no quadriênio. O corpo docente é formado por um número reduzido de lideranças intelectuais tendo em vista sua

presença e atuação no cenário acadêmico nacional e internacional. 88% dos docentes permanentes lecionaram na

Ficha de Avaliação

2 – Corpo Docente

Itens de Avaliação Peso Avaliação
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.

15.0 Muito Bom

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de
pesquisa e de formação do programa. 25.0 Regular

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do
programa. 35.0 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.

25.0 Bom
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graduação, o que é considerado MUITO BOM. 94% dos docentes orientaram na graduação, o que é considerado

MUITO BOM.

 

 

 
Conceito da Comissão: Bom

Apreciação: A quantidade de titulações encontra-se muito abaixo da média para o mestrado em relação ao corpo

docente. A proporção de dissertações em relação ao tamanho do corpo discente está abaixo da média da área para

o mestrado. 74% dos docentes permanentes do programa tiveram defesas concluídas no quadriênio, patamar

considerado BOM. Três docentes foram credenciados em 2016 e, portanto, não concluíram orientação. A qualidade

das teses e dissertações está indiretamente atestada pela presença nas bancas de docentes externos (90%),

percentual considerado BOM. Três das 31 bancas de dissertações foram compostas apenas por docentes do

programa, algo que deve ser evitado. 75% dos discentes do programa publicaram no período, o que pode ser

considerado MUITO BOM. O tempo médio de titulação para o mestrado é de 22,6 meses, considerado inferior ao

tempo mínimo de 24 meses exigido pela área História. O índice de evasão do mestrado está próximo ao da média da

área.

 

 

 
Conceito da Comissão: Regular

Apreciação: A produção intelectual docente, tendo em vista a publicação conjunta de artigos em periódicos

qualificados, livros, capítulos e coletâneas, situa-se em patamar considerado REGULAR, conforme os parâmetros da

Área de História (161,74 em uma escala que vai de 41,94 a 464,59). O corpo docente publica, de forma

razoavelmente equilibrada, artigos em periódicos classificados pela área na seguinte proporção: 40% em altos

Ficha de Avaliação

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações

Itens de Avaliação Peso Avaliação
3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação
ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente. 25.0 Regular

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

30.0 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. 25.0 Regular

4 – Produção Intelectual

Itens de Avaliação Peso Avaliação
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 55.0 Regular
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do
Programa. 30.0 Regular

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 15.0 Bom
4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente. - Não Aplicável
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estratos e 60% em baixos estratos. Cinco docentes permanentes não tiveram produção qualificada no quadriênio e

outros cinco docentes concentram 49% das publicações, o que não é desejável. 79% dos docentes publicaram ao

menos dois itens no quadriênio, patamar que é considerado REGULAR. 88% dos docentes permanentes do

programa desenvolveram atividades técnicas variadas, tais como apresentação de trabalho, pareceres de revistas e

organização de evento, desempenho considerado BOM.

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: O programa é recente e tem expressão acadêmica regional proporcional a seu tempo de existência. Os

eventos acadêmicos organizados por seu corpo docente tiveram algum alcance ao atraírem pesquisadores da região

Sul e contarem com a participação de pesquisadores de outras IES e de universidade estrangeiras. Segundo

informado pelo programa, cerca de 70% dos egressos atuam na educação básica, 10% atuam na educação superior

e 20% exercem atividades não vinculadas à área de História. A proposta do programa destaca sua atuação em prol

da educação básica. Cerca de 30% dos docentes do PPGH participam do PDE, que é um programa de formação

continuada de docentes da rede pública do Estado do Paraná, que está em seu terceiro ano e envolve 4.800

professores da rede estadual de ensino e 1.000 professores das instituições públicas de ensino superior (UNIOESTE,

UFPR e UTFPR). O programa atua no PIBID e no projeto institucional UNIESCOLA. A maioria dos docentes (88%)

tem produção técnica como, por exemplo, apresentação de trabalho em eventos, pareceres em revistas, organização

de eventos, o que é considerado BOM. Três docentes não registraram produção técnica (12%).  A equipe

desenvolveu esforços que resultaram no convênio com o Doutorado em Ciências Sociais da Universidade Nacional

de Jujuy, Argentina. O site do programa é adequado.

 

 

 

 
Conceito da Comissão: Bom

Ficha de Avaliação

5 – Inserção Social

Itens de Avaliação Peso Avaliação
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 35.0 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.

45.0 Muito Bom

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

Qualidade dos Dados

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
1 – Proposta do Programa - Regular
2 – Corpo Docente 20.0 Bom
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 30.0 Bom
4 – Produção Intelectual 40.0 Bom
5 – Inserção Social 10.0 Muito Bom
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Apreciação: Com relação ao dados do corpo docente, não há informação sobre as instituições onde foram

realizados os pós-doutoramentos ao longo do quadriênio. Registros de dados relativos à carga horária docente na

graduação estão incongruentes. A proposta informa que a grade curricular tem disciplinas com exigência mínima de

4, 8 e 12 créditos, o que significa uma variação de carga horária mínima de 60, 120 e 180h, visto que cada crédito

equivale a 15 horas. Contudo, a carga horária de disciplinas na pós-graduação registrada no coleta inclui disciplinas

com carga horária que varia de 15, 20, 30, 40, 50 e 60 horas, gerando dúvida sobre ocupação docente. Um docente

permanente em 2013, 2014 e 2016 foi registrado como colaborador em 2015, o que deixa dúvida sobre alteração na

situação do docente ao longo do quadriênio ou erro no registro.

 

 

 

 
Nota: 3

Apreciação 

Trata-se de programa novo (2010/11), cujo corpo docente equilibra experiência e renovação, mas

apresenta índices regulares de produção, além de concentração de publicações em cinco docentes (49%).

Três dos 24 professores permanentes no quadriênio não orientaram, oito não lecionaram e cinco não

apresentaram, ao menos, duas produções bibliográficas. Além disso, a quantidade de titulações encontra-

se muito abaixo da média para o mestrado em relação ao corpo docente e a proporção de dissertações

em relação ao tamanho do corpo discente está abaixo da média da área, assim como o tempo médio de

defesa (22,6) meses. Todas essas circunstâncias negativas devem ser corrigidas e recomendam a

manutenção da nota 3. 

 

Ficha de Avaliação

Parecer da comissão de área sobre o mérito do programa

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
1 – Proposta do Programa 0.0 Bom
2 – Corpo Docente 20.0 Bom
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 30.0 Bom
4 – Produção Intelectual 40.0 Regular
5 – Inserção Social 10.0 Muito Bom

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

LUIZ CARLOS VILLALTA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
REBECA GONTIJO TEIXEIRA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

GABRIELA PELLEGRINO SOARES UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PAULO PINHEIRO MACHADO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

MEIZE REGINA DE LUCENA LUCAS UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CLAUDIA WASSERMAN UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
JACQUELINE HERMANN UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

MARIA FERNANDA BAPTISTA BICALHO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CARLA MARY DA SILVA OLIVEIRA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA ( JOÃO PESSOA )

19/06/2018 14:25:18 5
GERADO POR: OSEIAS DE OLIVEIRA (246.XXX.XXX-XX)



 

 

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

Recomendações da Comissão ao Programa. 

O Programa precisa melhorar os índices de produção, assim como os índices de defesa de dissertações. 

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 

 

Nota: 3

 
Apreciação 

O Programa apresenta fragilidades principalmente na produção intelectual, com baixa qualificação da

produção docente e assimetria na distribuição da produção intelectual do corpo docente. Também, a

Ficha de Avaliação

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

MARLON JEISON SALOMON UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PAULO ROBERTO STAUDT MOREIRA UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

HELDER VOLMAR GORDIM DA SILVEIRA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE
DO SUL

ISABEL CRISTINA MARTINS GUILLEN UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ANDREA LISLY GONCALVES UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

LUIS REZNIK PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE
JANEIRO

GILVAN VENTURA DA SILVA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CARLOS FICO DA SILVA JUNIOR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

GEORGE EVERGTON SALES SOUZA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ANDREA CARLA DORE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SILVANA BARBOSA RUBINO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ARTHUR ALFAIX ASSIS UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

RAFAEL IVAN CHAMBOULEYRON UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
MARCELO DE SOUZA MAGALHAES UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO

Complementos

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final
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quantidade de titulações em relação ao corpo docente e a proporção de dissertações em relação ao

tamanho do corpo discente estão abaixo da média da área. Considerando esses aspectos eu acompanho

a Comissão de Avaliação atribuindo nota 3. 

Ficha de Avaliação
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