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PPGEM
• 14 Professores Permanentes
– Colegiado e diretor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Professor colaborador
29 Alunos Matriculados
4 Alunos Bolsistas (CAPES)
8 Alunos Titulados
1 Aluno desligado
1 Técnico-Administrativo
1 Estagiária em Pesquisa (CAPES-PNPD-Nacional).
“X” Professores aguardando análise para ingresso (credenciamento)
“Y” Alunos da graduação com expectativa de ingresso
Pós-Graduação Stricto Sensu: Conquista do Curso e de Todo o
campus. Melhoria nas condições do ensino na graduação (impacto
favorável na avaliação da graduação)
• Instalações: CIPEMA

Missão da Comissão de Avaliação e Acompanhamento
do Programa (CAAP) - conforme Regulamento Interno
• Preparar e consolidar os dados do Programa para as Coletas
de Dados anuais de avaliação da CAPES;
• Acompanhar e avaliar sistematicamente a atuação do
Corpo Docente;
• Definir a categoria dos docentes do Programa segundo os
Critérios de Credenciamento e Descredenciamento;
• Manter um mecanismo de acompanhamento do
desempenho acadêmico dos discentes;
• Acompanhar o desempenho do Programa segundo os
critérios de avaliação de área da CAPES;
• Elaborar o relatório anual de desempenho do Programa
para a Comissão Central de Avaliação e Acompanhamento
de Programas Stricto Sensu da UTFPR em formato definido
pela PROPPG.

Dados CAPES 2017 - Engenharias III

Documento de Área
Tarefa “zero”: Comparar dados dos mestrados 3
(doc. de área) com os dados PPGEM.
Estamos no meio, acima ou abaixo da média dos mestrados 3?

Dados coletados junto à CAPES
Planilha capes de dados detalhados por PPG:
http://avaliacaoquadrienal.capes.gov.br/home/plan
ilhas-de-indicadores
(procurar lista Engenharias III)
Planilha de indicadores:
http://avaliacaoquadrienal.capes.gov.br/home/saio-resultado-da-1a-etapa-da-avaliacao-quadrienal2017
(Procurar Engenharias III)

Coleta de dados:
Ficha de avaliação CAPES com 5 campos
• 1 – Proposta do Programa (0% da nota)
• 2 – Corpo Docente (20% da nota)
• 3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações (35% da nota)
• 4 – Produção Intelectual (35% da nota)

• 5 – Inserção Social (10% da nota)

Levantar dados anuais.
Situar PPGEM entre os dados comparativos do doc. de
área

Coleta de dados:
Ficha de avaliação CAPES com 5 campos
•

2 – Corpo Docente (20% da nota), dividida em:
– (20%) 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.
•
•

Subitem 1. Docentes bolsistas do CNPq
Subitem 2. Avaliação do impacto da produção intelectual dos docentes permanentes, em termos de indicadores de citações.

– (30%) 2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de
pesquisa e de formação do programa.
•
•

Subitem 1. Disciplinas da Pós-Graduação
Subitem 2. Avaliação do impacto da produção intelectual dos docentes permanentes, em termos de indicadores de citações.

– (30%) 2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do
programa (indicador D3A – docentes com as três atividades abaixo).
•
•
•
–

1. Lecionar pelo menos quatro disciplinas no programa;
2. Participar de pelo menos uma publicação em periódico A1, A2 ou B1;
3. Ter pelo menos duas orientações

(10%) 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.
•

(Análise qualitativa)

Coleta de dados:
Ficha de avaliação CAPES com 5 campos
•

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações (35% da nota), dividida em:
–
–

(30%) 3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo
docente permanente e à dimensão do corpo discente.
(10%) 3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação em
relação aos docentes do programa.
•
•

–

PSA é o indicador do percentual de Docentes Permanentes (DP) que não tiveram dissertações de mestrado ou teses de doutorado orientadas e
aprovadas no quadriênio.
PSA = (número de Docentes Permanentes que não concluíram orientações de mestrado ou doutorado) / (DP) x 100

(50%) 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.
•

Subitem 1: Avaliação quantitativa:
–
–
–
–

•

Subitem 2: Avaliação qualitativa
–
–
–
–
–
–
–
–

–

PRD = QTD / NRD
NRD = número de teses e dissertações defendidas no quadriênio.
As produções técnicas e/ou científicas dos discentes e egressos (QTD) são avaliadas de acordo com a seguinte expressão:
QTD = 4 PIL + 3 PNL + 2 PIC + PNC + 0,1 PID + 0,05 PND + 0,05 SWR + A1 + 0,9 A2 + 0,75 B1 + 0,5 B2 + 0,3 B3 + 0,1 B4 + 0,05 B5 + 0,1 Anais
(Internacional) + 0,05 Anais (Nacional) + 0,025 Resumos Estendidos Internacionais
OTD resulta de uma avaliação qualitativa das outras produções técnicas/tecnológicas não consideradas em QTD e que estejam
relacionadas às dissertações ou às teses do programa.
Entre as produções técnicas/tecnológicas a serem avaliadas em OTD encontram-se:
Base de dados técnico-científica
Desenho industrial
Desenvolvimento de material didático e instrucional
Desenvolvimento de tecnologia social
Produto, processo ou tecnologia não patenteável
Desenvolvimento de aplicativo não registrado, mas disponível para distribuição2. Participar de pelo menos uma publicação em periódico
A1, A2 ou B1;

(10%) 3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e
doutores e percentual de bolsistas titulados.

Coleta de dados:
Ficha de avaliação CAPES com 5 campos
•

4 – Produção Intelectual (35% da nota), dividida em:
–

(50%) 4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente.
• Examinar o número total de publicações de docentes permanentes do programa no quadriênio
considerando PQD, que é o indicador referente às publicações qualificadas dos Docentes
Permanentes em relação ao Total de Docentes do programa.
• PQD = PQDP / TD
• PQDP = A1 + 0,9 A2 + 0,75 B1 + 0,5 B2 + 0,3 B3 + 0,1 B4 + 0,05 B5.
–

–

(30%) 4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do
Programa.
•
•

–

Artigos B3 até B5 são saturados em 0,45 /docente/ano

DPD é o indicador da Distribuição das Publicações por Docente Permanente do programa:
DPD = porcentagem de Docentes Permanentes que tiveram participação em publicações A1, A2 e B1, no quadriênio.

(20%) 4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes.
•

Subitem 1: Avaliação Quantitativa
–
–
–
–

•

PTC indica a Produção Técnica/Tecnológica dos Docentes Permanentes face ao Total de Docentes (TD) do programa, onde
PTC= (QTP /TD)
QTP é a Produção Técnica/Tecnológica dos Docentes Permanentes, calculada como
QTP = 4 PIL + 3 PNL + 2 PIC + PNC + 0,1 PID + 0,05 PND + 0,05 SWR + 0,2 CLI + 0,1 CLN + 0,5 LID + 0,1 Anais (Internacional) + 0,05 Anais (Nacional) + 0,025 Resumos Estendidos
Interno

Subitem 2: Avaliação Qualitativa
–
–
–
–
–
–
–
–

OT = Avaliação qualitativa, a partir de uma análise global. Devem ser considerados e pontuados outros itens de produção técnica/tecnológica dos docentes permanentes, tais
como:
• Prestação de serviço (serviços técnicos, consultorias, assessorias, pareceres, auditorias, análises econômicas, relatórios técnicos e similares).
• Desenvolvimento de material didático e instrucional (manuais, protocolos).
• Desenvolvimento de produto (desenvolvimento de aplicativo, protótipo, software livre sem registro disponível para distribuição, serviços de informação).
• Desenvolvimento de técnica ou processo (aperfeiçoamento de processos de produção, controle da produção e da qualidade; proposição e desenvolvimento de modelos de
gestão).
• Elaboração de projeto
• Divulgação Técnica (artigos publicados em revistas técnicas, jornais e revistas de divulgação para o público em geral; apresentações de trabalhos; publicações em
conferências; programas de rádio ou televisão; divulgações dos trabalhos realizados e resultados obtidos em congressos técnicos com efetiva participação dos profissionais do
setor produtivo; e publicações técnicas com expressiva circulação no setor produtivo, as quais devem ser especialmente valorizadas).
• Revisões para Periódicos Nacionais e Internacionais; Pareceres para Órgãos de Fomento Institucionais.

PPGEM:
Produção qualificada em A1-B1 fruto de dissertações (envolvendo estudantes) é zero.
Grave prejuízo na avaliação CAPES.
Publicações A1-B1 não estão sendo realizadas com alunos do metrado.
Apenas uma publicação B2 no quadriênio (envolvendo estudante), e outras publicações
NP.

Imprescindível uma mudança de cenário:
Gerar publicações qualificadas com discentes.
Envolvimento dos discentes em projetos de pesquisa e cooperações intra e
interinstitucionais e empresa-universidade.

Doc. = Docente
Dis = Discente

A1 equivalente
A1 equivalente = A1*1.000 + A2*0.8500 + B1*0.700 + B2*0.55000 + B3*0.400 + B4*0.250 + B5*0.10

IndPROD (artigos) = A1 equivalente/docente = ( A1*1.000 + A2*0.8500 + B1*0.700 +
B2*0.55000 + B3*0.400 + B4*0.250 + B5*0.10 ] /docente

A1 equivalente no quadriênio
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Dados produção
A1 equivalente = A1*1.000 + A2*0.8500 + B1*0.700 + B2*0.55000 + B3*0.400 + B4*0.250 + B5*0.10
IndPROD (artigos) = A1 equivalente/docente =
( A1*1.000 + A2*0.8500 + B1*0.700 + B2*0.55000 + B3*0.400 + B4*0.250 + B5*0.10 ] /docente

A1 equivalente no quadriênio:
ADAILTONSILVABORGESPERMANENTE 0.7
CARLOSELIASDASILVAJUNIORPERMANENTE 0
EDSONHIDEKIKOROISHIPERMANENTE 4.75
FABIANANDRESLARAMOLINAPERMANENTE 4.6
FABIOCAMPOSPODEROSOPERMANENTE 0
JANAINAFRACARODESOUZAPERMANENTE 1.85
JOAOROBERTOSARTORIMORENOPERMANENTE 1.75
KATYAREGINADEFREITASPERMANENTE 0
MARCIOAURELIOFURTADOMONTEZUMAPERMANENTE 0
MARCIOMENDONCAPERMANENTE 3.250
MAURICIOFABIANZAPATEIRODELAHOZVISITANTE 1.85
PAULOCEZARTULIOPERMANENTE 1.80
RICARDOAUGUSTOMASCARELLOGOTARDOPERMANENTE 2.70
ROGERIOAKIHIDEIKEGAMIPERMANENTE 0
ROMEURONYCAVALCANTEDACOSTAPERMANENTE 0.7
SANDRAMARADOMICIANOPERMANENTE 1.1
SIDNEYALVESLOURENCOPERMANENTE 9.15
VAGNERALEXANDRERIGOPERMANENTE 4.1

Também é aferida pontuação para Livros e Cap. De Livros (pontuação tabelada).
Registros de prop. são em outro quadro.
Estes dados não estão inclusos aqui.

A1 Equivalente anual (2013-2016)

Comparativo PPGEM com os dados de
todos PPG em Eng. III do Brasil

Descrição do quesito:

Média FOR (% de bolsistas Produtividade no Corpo
docente Permanente) para todos programas
(PPGEM = 1,8). Seta indica posição aproximada do
PPGEM.

Descrição do quesito:

Media índice H dos Docentes Permanentes no
quadriênio (PPGEM = 2,4)

Descrição do quesito:

Media ATI (número de disciplinas
ministradas/ano/docente). =>1-3 é Muito bom.
PPGEM = 1

Descrição do quesito:
PROJETOS: Verificar qualitativamente a relevância dos projetos e a participação efetiva dos
docentes; verificar os valores de financiamento dos projetos de pesquisa aprovados junto aos
órgãos de fomento.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA PPGEM (SEM NOTA DECLARADA): Dentre os projetos
relatados, porém, são raros os que indicam a participação de discentes vinculados ao
programa, o que representa um aspecto negativo a ser corrigido.

Descrição do quesito:

Indicador D3A (distribuição das atividades de pesquisa e ensino entre os
docentes permanentes).
Detalhe do aferição:
1. Lecionar pelo menos quatro disciplinas no programa;
2. Participar de pelo menos uma publicação em periódico A1, A2 ou B1;
3. Ter pelo menos duas orientações concluídas no programa.
O indicador D3A é composto pelo percentual da quantidade dos Docentes Permanentes que tiveram as 3 atividades descritas,
tendo como base os próprios Docentes Permanentes.
D3A = (número de docentes Permanentes com todas as atividades acima) / (DP) x 100
PPGEM = 20,1 (Fraco)

Descrição do quesito:

Indicador ORI: número de Mestres titulados + 2 vezes o número de Doutores
titulados, pelo Total de Docentes
PPGEM = 0,19, o que é considerado Insuficiente (ORI inferior a 0,4)

Descrição do quesito:

Indicador PSA (docentes sem dissertações
orientadas no quadriênio/ (DP) * 100)
PPGEM = 43,3% (Fraco)

Descrição do quesito:

Indicador EFD (tempo médio para defesa do
mestrando)
PPGM = 28,7

Descrição do quesito:

Indicador PQD (média do artigo A1 equivalente
por docente no quadriênio).
PPGEM = 0,4.

Descrição do quesito:

Indicador DPD (% docentes que tiveram participação
em Publicações A1,A2,B1 no quadriênio)
PPGEM = 63,4% REGULAR)

Descrição do quesito:

Indicador OTD (PPGEM = 1)
OTD resulta de uma avaliação qualitativa das outras produções técnicas/tecnológicas não consideradas em QTD e que estejam relacionadas às dissertações ou às teses do
Programa. Entre as produções tecnológicas a serem avaliadas em OTD encontram-se:
Base de dados técnico-científica
Desenho industrial
Desenvolvimento de material didático e instrucional
Desenvolvimento de tecnologia social
Produto, processo ou tecnologia não patenteável
Desenvolvimento de aplicativo não registrado, mas disponível para distribuição
Outros
Os Programas devem listar na Plataforma Sucupira as cinco produções técnicas/tecnológicas consideradas mais relevantes, que estejam relacionadas às dissertações ou teses
aprovadas no período (máximo de cinco produções por Programa por ano).

PPGEM fora do
gráfico (<4.3).

