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APRESENTAÇÃO 

 

O ano de 2020, de forma abrupta e totalmente inesperada, passou a ser 

mundialmente marcado pela pandemia do Coronavírus (COVID-19). Esta, ainda inacabada 

e geradora de tantas incertezas, que tanto alterou as nossas rotinas, o nosso modo de 

pensar, de agir, de ver o mundo e tudo o que está nele – caracterizou-se uma ruptura no 

paradigma pré-existente –. Certamente um novo olhar está sendo construído em função do 

atual cenário.  

O relatório – Ações Corretivas dos Programas de Pós-graduação – que ora está 

sendo apresentado foi construído num momento de pré-pandemia a partir da última 

Avaliação Quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) 2017, referente ao período de 2013-2016.  São apresentadas as ações corretivas 

de cada um dos Programas de Pós-graduação (PPGs) da Udesc que foram submetidos à 

supracitada Avaliação Quadriental da CAPES. Esses PPGs estão dispostos em sete 

Centros de Ensino: CEFID (dois), CAV (seis), CCT (nove), ESAG (dois), FAED (quatro), 

CEO (três) e CEART (quatro). 

Como atual Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, agradeço ao Professor 

Antonio Carlos Vargas Sant’Ana, que esteve à frente desta Pró-Reitoria até meados de abril 

de 2020, quando houve a alteração de gestão da Udesc para a atual – e portanto 

acompanhou a trajetória dos PPGs na última Avaliação Quadrienal –, bem como ao 

professor Lourival José Martins Filho – coordenador de Pós-graduação – e equipe da 

Proppg envolvida. Agradecimento especial também a todos os Diretores e Diretoras de 

Pesquisa e Pós-graduação e aos Coordenadores e Coordenadoras dos Programas de Pós-

graduação, os quais juntos aos professores que compõe os PPGs tornaram possível esse 

documento que se apresenta. 

Valiosas são as informações contidas nesse que foram possíveis a partir da 

Avaliação Quadrienal da CAPES e fazem com que cada PPG dentro de suas 

especificidades refletisse sobre as estratégias futuras – as quais consequentemente terão 

impactos na próxima avaliação –.  

É importante frisar que a Udesc possui atualmente 50 cursos de Pós-graduação, 

sendo 35 mestrados e 15 doutorados. São atuais 32 programas em que a Udesc é a 

coordenadora da proposta e quatro outros em que participa. Além disso também possui 

quatro cursos de especialização.  
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Por fim, muito nos orgulha a formação humana e profissional proporcionada pelos 

PPGs aos nossos estudantes de Pós-graduação, bem como a geração de pesquisa 

científica e tecnológica nas diversas áreas de conhecimento e em todas as regiões do 

estado de Santa Catarina. São essencialmente frutos da dedicação e comprometimento de 

todos os envolvidos no processo.  

 

 

 

Profa. Dra. Letícia Sequinatto 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
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INTRODUÇÃO 

 

Este documento tem o objetivo de apresentar o relatório relacionado às Ações 

Corretivas dos Programas de Pós-graduação da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (Udesc). 

A construção do relatório foi realizada pontuando os itens destacados na última 

avaliação quadrienal da CAPES e os apontamentos realizados pelos programas com base 

nestas considerações.  

Conforme destaca o Projeto de Avaliação Institucional da Udesc (PAI 2017-2019), 

característica importante do fluxo avaliativo é fortalecer os processos de avaliação 

institucional, consolidando a identidade institucional, assim como propiciar à comunidade a 

autoconsciência de suas qualidades, problemas e desafios. 

Ressalta-se que o processo de autoavaliação, conforme o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), é um instrumento primordial para a condução 

e aprimoramento das atividades, objetivando a reflexão e melhoria na condução destas.     

Considerando-se a pós-graduação (PG), há convergência para a implementação de 

estratégias que se direcionem ao incentivo e valorização da autoavaliação institucional, 

destacando a importância de se obterem informações internas e propostas para a melhor 

condição dos programas, trazendo reflexões que podem garantir a melhoria e 

aperfeiçoamento da qualidade das suas atividades. Conforme documento do Grupo de 

Trabalho sobre a Autoavaliação de Programas de Pós-graduação da CAPES (2019), a 

autoavaliação favorece a construção da identidade e envolvimento dos programas. 

Na Udesc, estão sendo construídas, subsidiadas e consolidadas medidas para que 

a autoavaliação da PG se torne regular e que possa apresentar êxito em seus resultados, 

auxiliando no direcionamento e gerenciamento das atividades, em ações parceiras da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (Proppg) e da Coordenadoria de Avaliação 

Institucional (Coai).   

 Esse relatório vem ao encontro destas ações, buscando trazer informações para 

apontar potencialidades e fragilidades, mas, especialmente, reforçando as ações e 

estratégias para correção e consolidação dos programas, por meio do autoconhecimento e 

de uma perspectiva qualitativa de discussão. Além disso, sensibiliza a comunidade 

acadêmica, reforça e fortalece a importância da autoavaliação nos vários segmentos da 

universidade.   
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CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE – CEFID 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia 

 

 

Mestrado em Fisioterapia 

 

Desde o início de sua criação, o PPGFt passou por duas (2) avaliações, uma parcial 

(triênio 2010-2012) e uma completa (quadriênio 2013-2016). Neste período, duas gestões 

de coordenação estiveram as frentes das atividades, a primeira teve como meta principal a 

criação e implementação do Curso de Mestrado em Fisioterapia. Já a segunda gestão, foi 

responsável pelo fortalecimento das ações e pela consolidação do Programa no cenário 

nacional. Estando sob sua terceira gestão administrativa e fortalecido pela visível 

consolidação das gestões anteriores, o PPGFt inicia um momento de amplo 

amadurecimento e crescimento. 

Na avaliação quadrienal (2013-2016), o PPGFt-UDESC obteve conceito “BOM” nos 

quesitos Proposta do Programa, Corpo Docente e Inserção Social; e, conceito “MUITO 

BOM” para Corpo Discente, evidenciando o sólido compromisso do Programa com a 

formação acadêmica e a maturidade do Corpo Discente. Em relação a Produção Intelectual, 

o Programa obteve conceito “REGULAR”, pois atingiu mediana de 562 pontos por docente 

no quadriênio. Como este era um ponto extremamente importante da avaliação, e a 

principal fragilidade do Programa, a Coordenação realizou uma ampla análise interna da 

produção docente e discussão de estratégias para melhoria deste quesito junto aos 

docentes. Além disso, alterações na proposta do curso, visando uma maior coerência nos 

produtos do Programa foram pensadas e discutidas ao longo dos últimos anos.  

A seguir são descritos pontos frágeis (apontados na avaliação) a serem melhorados 

pelo PPGFt e as ações pensadas pelo Programa para melhorias (implementadas e/ou em 

discussão até o momento): 

 

Melhorar o equilíbrio entre os docentes, no que se refere à coordenação dos 

projetos em desenvolvimento e revisão, destes, com relação ao objeto de cada linha 

de pesquisa. 

 

- O Programa realizou um estudo interno sobre os projetos de pesquisa (PP) de 

cada professor (cada docente permanente é responsável por pelo menos 1 PP); 

 

- As linhas de pesquisa (LP) foram revisadas e propostas de alterações foram 

amplamente discutidas e aprovadas em reuniões plenas (24/06/2019, 

11/09/2019 e 04/11/2019).  
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Proposta de linha de pesquisa (LP) aprovada:  

 

1) Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular e Metabólica;  

2) Fisioterapia no Desenvolvimento Neonatal e Pediátrico;  

3) Fisioterapia Musculoesquelética;   

4) Fisioterapia Neurofuncional. 

 

A estrutura curricular merece ser melhor analisada quanto a flexibilização de 

oferta de disciplinas. 

 

- O Programa montou um Grupo de Trabalho (GT) que está realizando um estudo 

interno sobre as disciplinas e as adequações das normas internas do Programa 

(o grupo estava aguardando a aprovação do novo Regimento Geral da UDESC 

para avançar nas discussões - previsão de alteração: proposta 2020/1 - 

implementação 2020/2. 

 

O programa descreve algumas parcerias estabelecidas com instituições 

nacionais, mas ainda se mostra incipientes em parcerias internacionais; 

 

Publicações com parceiros do exterior concentradas em apenas uma pequena 

fração do corpo docente (quadriênio anterior - apenas produção conjunta com 

Portugal e Espanha). 

 

- O Programa vem discutindo estratégias de parceria científica internacional ao 

longo do quadriênio. Além disso, após a divulgação dos novos critérios de 

avaliação da CAPES (seminário de meio termo 2019), o PPGFt formulou um GT 

(em 24/06/2019) para discutir a visibilidade e internacionalização. O GT 

apresentou sua análise e propostas de ações ao pleno em 04/11/2019. Entre 

outros aspectos, ficou decidido a busca por um Professor Visitante, com ampla 

experiência em internacionalização, para alavancar este processo do Programa 

- previsão do processo: 2020/1. 

- Divulgação e incentivo a utilização de verba do Edital PROEVEN para 

participação em Eventos Internacionais - possibilidade de contatos e 

estabelecimento de parcerias; 

- Houve incremento da produção conjunta internacional dos docentes no 

quadriênio atual (até o momento): Itália, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido 

e Portugal. 

 

Produção Intelectual Regular - Produção Intelectual Total por Docente 

Permanente (DP) do PPGFt no quadriênio anterior = 562 pontos = regular; Média de 

quase 1 produto / DP nos estratos superiores (A) = regular. 
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- O Programa discutiu estratégias de aumento e consolidação da produção 

intelectual docente, em especial se fomentou a discussão sobre a qualidade da 

produção e a importância da produção com os discentes do PPGFt; 

- Divulgação e incentivo a utilização de verba do Edital PRODIP para pagamento 

de taxa de publicação; 

- Também foi beneficiado pelas estratégias de produção internacional, 

apresentadas anteriormente. 

 

Cenário atual:  

 

Produção Intelectual Total por DP na primeira metade do quadriênio (2017-2018): 

535 pontos (meta final do quadriênio: acima de 640 pontos - previsão de alcance sem 

maiores problemas); 

 

Outros indicadores: 

 

Em 2017: A publicação de artigos completos cresceu 170% em relação ao ano de 

2016. 100% dos docentes produziram artigos nos estratos A1 e A2 (A1 - 75% dos DP; e, 

A2 - 62% dos DP). A produção técnica cresceu em aproximadamente 250% em relação ao 

ano de 2016. 

Em 2018: 50% da produção total do PPGFt em estrato: 

 

A: 

      A1 = 11 artigos (20%); 

A2 = 17 artigos (30%).   

 

Demais:  

B1 = 11 artigos (20%);  

B2 = 9 artigos (16%);  

B3 = 6 artigos (11%);  

B4 = 2 artigos (3%). 

 

Mostra o crescimento, não só em quantidade, mas em qualidade da produção 

intelectual do PPGFt. 

Houve oscilação no corpo docente que revela problemas de estabilidade do corpo 

docente. - Ao longo do quadriênio 5 docentes permanentes deixaram o Programa, enquanto 

2 entradas foram observadas. Tais alterações ocorreram no último ano do quadriênio. A 

oscilação negativa foi de aproximadamente 1/3 (mais de 30%) do corpo docente 

O Programa discutiu estratégias de consolidação do corpo docente, entre as ações 

realizadas foi o acompanhamento individual dos novos docentes do PPGFt pela 

coordenação.  

Situação no atual quadriênio. Oscilação no corpo docente permanente: 2017 - 

oscilação negativa 11%; 2018 e 2019 - sem oscilação. 
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Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano 

 

A seguir são descritos pontos a serem melhorados pelo Programa: 

 

Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de 

concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular.  

Avaliação – Bom. 

 

Ações corretivas: Foi criada uma comissão para reestruturar as linhas de pesquisa 

e grade curricular. A comissão já tem uma proposta que está sob análise do colegiado. Com 

a melhor estruturação, espera-se a maior adequação das linhas de pesquisa e proposta 

curricular, bem como o balanceamento entre a quantidade de projetos em cada linha. 

 

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.  

Avaliação – Bom. 

 

Ações corretivas: Com o objetivo de fortalecer as relações com pesquisadores e a 

participação em eventos internacionais foi estabelecida uma maior flexibilidade na 

concessão de auxílio para eventos e pesquisas no exterior tanto para alunos quanto para 

professores. A publicação em periódicos internacionais qualificados também é incentivada 

e apoiada financeiramente de maneira integral. Já existem editais com recursos da própria 

universidade para apoiar as pesquisas e participações em eventos internacionais por 

professores. Está em estudo a implantação de um edital para auxílio financeiro na pós-

graduação com recursos da própria universidade para democratizar e sistematizar de 

maneira eficiente as concessões também aos alunos. 

 

Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do 

programa.  

Avaliação – Bom. 

 

Ações corretivas: A secretaria está trabalhando no sentido de que cada professor 

estabeleça os projetos de pesquisa que atendem no PPGCMH. Na reunião de meio termo 

na CAPES o coordenador de áreas enfatizou que os projetos de pesquisa não são os do 

Lattes do professor nem os institucionais da UDESC, são projetos de pesquisa do 

PPGCMH. Assim, a secretaria está solicitando a cada professor do programa que idealize 

um, dois ou três projetos de pesquisa que englobe todas as suas orientações no PPGCMH. 

Além disso, com a reestruturação da área de concentração e linhas de pesquisa algumas 

disciplinas serão adequadas no nome, ementa e bibliografia. A distribuição da carga horária 

entre os professores sempre foi equilibrada, não sendo uma preocupação. Todos os 

professores ministram aula no PPGCMH. 
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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.  

Avaliação – Bom. 

 

Ações corretivas: Este item foi muito modificado com o novo sistema de avaliação. 

Todas as dissertações e teses de 2020 serão avaliadas por um formulário que será emitido 

pela CAPES em breve. A coordenação fará um trabalho de conscientização dos 

professores para evitar trabalhos mal avaliados. O sistema de avaliação da produção 

intelectual também mudou muito no novo sistema de avaliação. A avaliação focada na 

quantidade será substituída pela avaliação focada na qualidade. Assim a coordenação está 

orientando os professores a publicarem menos com mais qualidade, isto é, nos extratos 

superiores. Por exemplo, já foi fomentada a publicação de dois artigos por dissertação e a 

partir de agora será fomentada a publicação de um excelente artigo ou até a união de dois 

mestrados para a publicação de um artigo de alta qualidade.  

 

Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 

Avaliação – Bom. 

 

Ações corretivas: A cada ano é realizada a análise quantitativa das publicações nos 

diferentes estratos por professor. Os professores que não atingem a pontuação total 

adequada, considerando todos os estratos, são identificados e contatados pela 

coordenação. A coordenação busca auxiliar no que for possível para instigar a melhoria da 

produção do professor que está com desempenho insatisfatório.  

 

Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente 

permanente do Programa.  

Avaliação – Bom. 

 

Ações corretivas: A cada ano é realizada a análise quantitativa das publicações nos 

estratos superiores. Os professores que não atingem a quantidade esperada são 

identificados e contatados pela coordenação, que procura auxiliar no que for possível para 

melhorar a quantidade de publicações nos estratos superiores. 

 

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. 

 

Ações corretivas: Já houve neste ano uma reunião com os coordenadores de todos 

os programas da área 21 de Santa Catarina (em Araranguá) com o Prof. Dr. Rivaldo, 

coordenados da área 21 da CAPES para fomentar a união entre os programas. Desta 

reunião foi iniciada uma parceria que será consolidada no primeiro semestre de 2020 com 

a elaboração de um planejamento estratégico para cada programa e um para todos os 

programas. Além disso, a coordenação, Direção de pesquisa do Cefid, a direção Geral do 
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Cefid e a PROPPG estão trabalhando para a manutenção da qualidade dos laboratórios, 

para o investimento em novos equipamentos para o fomento a internacionalização com o 

pagamento de tradução, pagamento de publicação, apoio a viagens de professores e 

estudantes, etc.   

 

Visibilidade ou transparência dada pelo programa a sua atuação.  

Avaliação – Bom. 

 

Ações corretivas: O site já foi e continua sendo reestruturado para conter todas as 

informações necessárias de maneira intuitiva. Assuntos principais já estão disponíveis na 

língua inglesa, assim como está em andamento a tradução de todo o site para a língua 

inglesa. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS – CAV 

 

Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo  
 

Sugestões / correções sugeridas pela Comissão de avaliação da Capes 2013/2016 

seguidas da discussão entre os pares e modificações realizadas no PPGCS. 

“Os projetos de pesquisa não estão bem distribuídos entre os DPs”.  

Ação corretiva - Em janeiro e fevereiro de 2019 o Coordenador e professores 

revisaram os projetos que constavam no relatório, atualizando os mesmos e tornando-os 

do Tipo “guarda-chuva”. Assim, houve melhor distribuição de projetos para cada DP. 

“Não existe um bom equilíbrio dessa distribuição (projetos) entre as linhas de 

pesquisa”. 

Ação corretiva - Os projetos foram melhor distribuídos entre as linhas de pesquisa. 

“A bibliografia das disciplinas está desatualizada” 

Ação corretiva - O Coordenador solicitou aos professores atualização das mesmas 

e esta sugestão foi acatada. 

 

“Falta detalhar a forma de oferecimento das disciplinas”. 
Ação corretiva - Esta informação foi inserida no último relatório. Oferecimento 

semestral. 
 

“Não ficou claro no relatório nenhuma atividade de planejamento de auto 

avaliação para acompanhamento durante o quadriênio”. 

Ação corretiva - Ainda em 2018 foi realizada uma análise do número de orientados 

por DP, bem como da qualidade e quantidade de publicação dos DP. Com isso, cada DP 

pode se organizar para o ano de 2019 em relação a estes itens. 

“Os docentes colaboradores atuam como orientadores de mestrado e/ou 

doutorado, o que não é recomendável”. 

Ação corretiva - A partir de 2018, após análise do relatório, o Colegiado do PPGCS 

informou aos professores que não poderiam mais selecionar novos orientados. Permitiu 

que os mesmos concluíssem suas orientações em andamento. Em 2019, houve 

recredenciamento e todos os DP passaram para a categoria de docente permanente. 

“Poucos DP do PPGCS são coordenadores de projetos de pesquisa com 

financiamento” 

Ação corretiva - Esta recomendação foi discutida no Colegiado do Programa, 

entretanto, face as restrições observadas nos últimos anos este critério não apresentou 
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melhorias. Financiamento privado tem suprido parte da demanda, entretanto, também não 

houve avanço neste tipo de apoio. 

“Não foram constatados registros de patentes ou lançamento de produtos” 

Ação corretiva - Está em andamento pedido de patente dos professores Osmar 

Klauberg Filho. Também, o professor Jaime Antonio de Almeida realiza pesquisa em 

parceria com a iniciativa provada para lançar produto fertilizante a partir de pó de rochas. 

“Sugestão de melhoria na qualidade das informações inseridas no relatório”. 

Ação corretiva - O relatório de 2019 foi escrito com a participação de todos os 

professores do PPGCS, o que deverá resultar em melhor qualidade das informações. 
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Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal 
 

Após a publicação da quadrienal, o Colegiado solicitou reconsideração do conceito 

3. A Proposta do Programa que tinha ficado com quesito regular foi alterado para bom. 

Contudo, em função de um critério mínimo não atingido para a área de Ciências Agrárias 

(≥ 80% dos DP com produção ≥ 0,70 equivalente A1/ano), o Programa teve seu conceito 

mantido em 3. No documento de área indicado por: 

“Não há boa distribuição da produção científica entre os docentes, sendo que 

o percentual de docentes permanentes com produção maior ou igual a 0,7 

equivalente A1/ano foi de 71,6%, ou seja, inferior a 80%”. 

Ação corretiva - Uma das grandes metas do programa no atual quadriênio (até o 

momento) foi melhorar a distribuição da produção por docente, sendo atendido com êxito. 

Em 2017 100% do Professor permanentes apresentaram produção >0,7 equivalente 

A1/ano e em 2018, 91% dos docentes atingiram a meta. Contudo, com base nos novos 

critérios da CAPES (quadriênio 2017-2020) o desbalanço de produtividade não será mais 

um quesito com relevância. 

A seguir são apresentadas as recomendações da CAPES e as respectivas melhorias 

que foram realizadas para atender aos quesitos, com base na avaliação 2013-2016. 

Apresentar descrição das linhas de pesquisa. 

Ação corretiva - foi realizada a descrição ampla das linhas de pesquisa na plataforma 

no biênio (até o momento 2017 e 2018); 

 

Atualizar as ementas e referências bibliográficas das disciplinas. 

 

Ação corretiva - Foi realizada a atualização de disciplinas ofertadas, ementas e 

referências bibliográficas (RESOLUÇÃO Nº 029/2018 – CONSEPE) disponível em       

<http://secon.udesc.br/consepe/resol/2018/029-2018-cpe.pdf>. 

 

Fornecer informações sobre as formas de oferecimento e de avaliação das 

disciplinas.  

 

Ação corretiva - foi realizada a descrição ampla das formas de oferecimento e de 

avaliação das disciplinas na plataforma no biênio (até o momento 2017 e 2018); 

 

Informar claramente as metas a serem atingidas, o planejamento de auto 

avaliação para acompanhamento durante o quadriênio em consonância com os 

critérios de avaliação da área na CAPES. 

 

Ação corretiva - foi realizada a inserção na plataforma no biênio (até o momento 2017 

e 2018) das metas que o programa quer atingir, e o planejamento da autoavaliação. 

Contudo, devem ser feitas melhorias na autoavaliação do programa, as quais estão sendo 

discutidas no Colegiado do Programa. Com base nos novos critérios da CAPES (quadriênio 
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2017-2020) a auto avaliação deve ser aprofundada em cada um dos Programas, sendo 

assim estamos realizando as adequações; 

Evitar atribuir orientações a docentes colaboradores. 

Ação corretiva - No biênio (2017 e 2018) o Programa não teve nenhum docente 

colaborador. 

 

Distribuir de forma mais uniforme as atividades de orientação entre os DPs. 

Ação corretiva - procurou-se realizar a distribuição mais uniforme das orientações do 

programa. Contudo, como colocado anteriormente, com base nos novos critérios da CAPES 

(quadriênio 2017-2020) o desbalanço de orientações não será mais um quesito com 

relevância. Devendo somente o professor permanente estar orientando. 

 

Todo docente permanente deverá em disciplinas e orientações na pós-

graduação e aumentar a participação mais efetiva dos docentes permanentes nas 

atividades de docência e orientações na graduação. 

 

Ação corretiva - todos os docentes no biênio 2017 e 2018 ministraram disciplinas e 

apresentaram orientações na pós-graduação. 

 

Investir para aumentar o número de artigos Equivalente A1 por docente 

permanente que está no limite para ser considerado muito bom, assim como para 

aumentar o percentual de docentes que publicaram pelo menos 0,7 Artigo 

Equivalente A1 que está abaixo de 80%. 

 

Ação corretiva - Produção intelectual em contínua ascensão e estabelecida: No ano 

de 2017, foram publicados 100 artigos, sendo 17 em qualis A1 ou A2. Em 2018, 80 artigos, 

sendo 17 em qualis A1 ou A2. 

Com os novos critérios da CAPES (quadriênio 2017-2020), existem fortes mudanças 

na forma de avaliação dos cursos, sendo dado ênfase a formação dos discentes/egressos 

e impacto à sociedade. O Programa enxerga estas mudanças de forma positiva, sendo que 

nosso Programa apresenta forte inserção social no estado de Santa Catarina e Sul do 

Brasil. Estamos em uma região florestal das mais importantes do Brasil, com inúmeros 

projetos conjuntos com empresas, organizações não governamentais, órgão públicos e 

toda a sociedade. Nossos egressos têm apresentado êxito após a formação do Mestrado, 

sendo reconhecido pela sociedade. 
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Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal 
 

“Baixa publicação em periódicos A1 e A2”. 
 

Ação corretiva - O PPG em Ciência Animal decidiu que os recursos do PROAP não 

mais seriam utilizados para custear passagens aéreas para membros de banca de 

Dissertação de Mestrado. Apenas bancas de tese de doutorado serão custeadas dessa 

maneira. Ainda assim, apenas 1 participante por banca. Dessa forma, os recursos do 

PROAP foram canalizados para o pagamento de tradução e taxas de publicação de artigos 

em periódicos com alto fator de impacto. 

 

“Internacionalização incipiente”. 

 

Ação corretiva - O PPG em Ciência Animal optou também por utilizar parte dos 

recursos do PROAP para trazer pesquisadores estrangeiros para ministrar disciplinas e 

interagir com os grupos de pesquisa do PPG. Assim, fruto desse entendimento, no ano de 

2019 o Dr. Daniel Rico Navarrete, da Laval University, do Canadá ministrou uma disciplina 

em inglês e interagiu com grupos de pesquisa em nosso PPG. Também já foi efetuada a 

compra das passagens para que em fevereiro de 2020 o Dr. Cleverson de Souza, da 

Washington State University, Spokane, Estados Unidos venha a Lages para ministrar 

disciplina e também interagir com grupos de pesquisa. 

 

 

  



 
 

20 
 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 
 

Considerações da CPAES após Avaliação Preliminar 
 

“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”. 

 

Ação corretiva - Ano que vem em junho faremos um Congresso Brasileiro de 

Ciências Ambientais, e vários pesquisadores do exterior foram convidados para participar. 

Dessa forma, queremos mostrar o PPGCAMB e tentar uma parceria com instituições da 

Inglaterra, Portugal e Canadá. A ideia após a parceria é trazer alunos de fora para estudar 

em nosso Programa e também enviarmos alunos para o exterior. 

 

“Visibilidade ou transparência dada pelo programa a sua atuação”. 

 

Ação corretiva - Estamos incentivando os professores a participar da extensão, pois 

dessa forma teremos maior visibilidade com a comunidade e região. Já temos vários 

projetos em parceria com a Prefeitura e com a Epagri, que buscam mostrar a importância 

do PPGCAMB. Dessa forma, o conhecimento e a busca por ajuda e soluções ambientais 

torna o Programa atrativo e conhecido tanto pela população quanto pelas indústrias que 

estão na região e muitas vezes nos pedem auxílio em questões ambientais relevantes. 
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Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal 
 

Ações futuras a serem tomadas pelo Programa de Pós-Graduação em Produção 

Vegetal visando melhorias no programa em consonância com apreciação da avaliação da 

Capes. 

A seguir são discriminadas as principais ações: 
 

1. Planejamento visando incremento de atividades de internacionalização, como: 

parcerias na publicação de artigos científicos com pesquisadores estrangeiros, 

aulas com professores/pesquisadores estrangeiros presencial e/ou ensino a 

distância e prever a estadia de professores/pesquisadores visitantes; 
 

2. Incremento em intercâmbios internacionais, com projetos de pesquisa e 

recebimento de maior número de alunos estrangeiros para ingressar no 

mestrado e no doutorado; 
 

3. Buscar parcerias com instituições privadas que possam disponibilizar recurso 

financeiro para financiar projetos de pesquisa e bolsas de estudo e em 

contrapartida aumentar o número de candidatos do programa com reflexo 

positivo na inserção social e possibilidade de emprego qualificado para os 

egressos; 
 

4. Adequar as atividades de pesquisa dos docentes permanentes em função das 

disciplinas e necessidades dos discentes e da demanda da formação dos 

egressos para o mercado de trabalho; 
 

5. Aumentar a visibilidade do programa com maior oferecimento de cursos, 

palestras e treinamentos, como investir em divulgação pelas redes sociais; 
 

6. Realizar auto avaliação docente do programa. 
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Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular 

 
Por ainda serem raros nas estruturas das Instituições de Ensino Superior e da própria 

CAPES, os Programas Multicêntricos, como o PMBqBM, ainda não são completamente 

compreendidos pelas diretorias de programas e avaliação ou as direções superiores destas 

instituições. Há uma certa confusão com outros programas associativos, como os 

programas em rede. Isso tem dificultado, por exemplo, a existência de critérios mais 

apropriados de avaliação e   distribuição de bolsas para o PMBqBM nas diferentes IES, em 

especial naqueles estados onde não há uma fundação de amparo à pesquisa estadual que 

ofereça bolsas e fomentos aos programas de pós-graduação e seus pesquisadores. Nesse 

cenário, um contínuo renovado trabalho junto às reitorias, pró-reitorias das IES, presidência 

e diretoria da CAPES, CNPq e FAPs, se faz necessário.  

A evolução da quantidade e qualidade da produção intelectual dos docentes 

permanentes das IES Associadas, o que inclui a UDESC Lages, pode ser considerada boa. 

No entanto, a distribuição dessa produção, especialmente nos estratos de Qualis mais altos 

ainda é bastante heterogênea entre os diferentes docentes e as diferentes IES Associadas. 

Evidentemente, como o Programa ainda está em fase de expansão, alguns docentes e 

algumas IES já se encontram mais consolidados, enquanto outros se encontram em fase 

de consolidação, outros ainda foram apenas recentemente incorporados. Isso pode explicar 

em parte a heterogeneidade na distribuição da produção intelectual por docente e por IES 

Associada. Todavia, faz-se necessário que essa heterogeneidade seja diminuída, de 

maneira a garantir a qualidade desejada de formação dos discentes do PMBqBM em todas 

as IES Associadas, e em um ambiente cientificamente vigoroso. 

 

Distribuição de Orientandos por Orientadores 

 

A média de pós-graduandos por orientadores, no triênio 2017-2019, é de 1,8 e a 

mediana de 1,7. Este valor é bem abaixo da média dos demais programas da CBII. 

Ademais, a distribuição de orientandos por orientador ainda é bastante heterogênea entre 

os docentes e também entre as IES Associadas. Ainda há no PMBqBM um número 

indesejavelmente alto de docentes sem orientandos. Um esforço conjunto das 

Coordenações Locais e da Coordenação Geral deverá ser realizado para reduzir estas 

discrepâncias.  

 

Disciplinas Fora de Sede 

 

Uma das características inovadoras imaginadas para o PMBqBM era a possibilidade 

dos estudantes realizarem disciplinas presenciais ou a distância em qualquer uma das IES 

Associadas ou Nucleadoras. Todavia, o número de disciplinas ofertadas nessas 

modalidades tem sido ainda muito tímido. Por exemplo, nos últimos dois anos, nenhuma 

disciplina de curta duração foi oferecida por nenhuma das IES Nucleadoras, quer na 

modalidade presencial ou a distância, e aquelas oferecidas pelas IES Associadas não 

lograram êxito em receber alunos de outras IES. Obviamente, a limitação de recursos para 

apoiar um número maior de estudantes em mobilidade acadêmica contribui em parte para 
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essa baixa procura, mas precisamos encontrar alternativas para reforçar o caráter integrado 

das atividades do PMBqBM. 

 

Co-orientadores X Assessores Ad Hocs 

 

Uma das características da proposta original do PMBqBM aprovada pela CAPES, 

em 2013, era a exigência de um co-orientador obrigatório, escolhido entre docentes das 

IES Nucleadoras, para cada par discente-orientador das IES Associadas. Todavia, durante 

os cinco primeiros anos de existência do Programa, esse sempre fora um ponto crítico, cujo 

funcionamento nunca se deu da forma como imaginada. A partir de 2019, essa exigência 

de co-orientador foi abolida e seu papel transferido para Assessores Ad Hocs a serem 

escolhidos entre docentes das IES Nucleadoras e entre sócios ordinários da SBBq com 

grande expertise em orientação em nível de doutorado. Todavia, como ainda estamos na 

fase de transição entre a figura anterior do Co-orientador, que deixou de existir, e a do 

Assessor Ad Hoc, que ainda se encontra em fase de implantação, alguns projetos iniciados, 

principalmente em 2019, ainda não tiveram seu devido acompanhamento. Esperamos que 

este processo seja completado o mais rapidamente possível para que os discentes e 

orientadores possam contar com o suporte, apoio e colaboração dos novos Assessores Ad 

Hoc. 

 

Internacionalização 

 

Talvez um dos maiores desafios do PMBqBM seja o de ultrapassar o limiar para um 

programa internacionalizado. Embora muitos dos orientadores mantenham colaborações 

efetivas com pesquisadores de diferentes partes do mundo, apresentem e mesmo 

organizem congressos internacionais e alguns alunos desenvolvam parte de seu trabalho 

no exterior (ver o item Internacionalização), muitos dos tópicos apontados no documento 

de área da CBII como demonstrativos do grau de internacionalização ainda são 

embrionários em pelo menos parte das IES Associadas do PMBqBM. Um esforço conjunto 

para ampliar a inserção internacional do PMBqBM em todas as suas unidades deverá ser 

efetuado. 

 

Bolsas e Financiamento 

 

Um outro desafio do PMBqBM é o superar o baixo número de bolsas e a falta de 

recursos para pesquisa. Esse é um cenário que, atualmente, afeta praticamente todos os 

programas de pós-graduação do País, mas, de uma maneira mais especial, aqueles mais 

jovens e situados fora dos centros tradicionais de pesquisa e inovação, como é o caso da 

maioria das IES Associadas do PMBqBM. Por exemplo, não é incomum, na atual 

conjuntura, que estudantes aprovados nos processos de seleção, por não terem condições 

de financiamento, terminam por não se matricularem no Programa. Ademais, a limitação de 

recursos impede uma das mais importantes atividades do PMBqBM que é a mobilidade de 

estudantes entre as IES do Programa. 
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Planejamento Futuro 

 

Até o final de 2020, gostaríamos de realizar um grande processo de Avaliação 

diagnóstica do PMBqBM: onde estamos para onde vamos.  Precisamos refletir sobre a 

missão, visão e valores do Programa, para nortear o planejamento, com objetivos, metas e 

as ações para o futuro do PMBqBM. Paralelamente a isso, algumas metas já podem ser 

vislumbradas a partir do processo preliminar de Auto-avaliação realizado a partir do 

Relatório Sucupira 2019. Dentre estas metas destacamos: 

 

1. Aumentar o intercâmbio entre os discentes de IES Associadas e Nucleadoras, 

aumentando o número de discentes por ano (atualmente entre 0 a 15 

estudantes) e o tempo de estadia (atualmente entre de 20 a 30 dias) dentro 

do Programa de Mobilidade Acadêmica. Esta atividade depende da 

regularidade dos recursos PROAP. 

 

2. Organizar um calendário de disciplinas presenciais condensadas, de curta 

duração para estudantes do PMBqBM nas IES Associadas e Nucleadoras 

financiadas com recursos do PROAP, fortalecendo a troca dinâmica e 

frequente entre as diferentes IES.  

 

3. Organizar disciplinas ou outras atividades na modalidade EAD, 

compartilhadas entre as IES Associadas, bem como estimular a oferta de 

disciplinas em inglês  

 

4. Criar um novo site bilíngue para maior visibilidade do PMBqBM e integração 

de informações entre as IES. 

 

5. Estimular o envolvimento dos docentes e discentes do PMBqBM com a escola 

básica por meio de atividades desenvolvidas nas escolas, que poderão valer 

créditos para os discentes, bem como via Programa IC Júnior, com o objetivo 

de despertar a vocação e identificar talentos para a ciência em jovens 

estudantes. 

 

6. Implementar um programa de divulgação científica no âmbito das IES 

Associadas, visando uma aproximação com a sociedade e maior visibilidade 

e apropriação pelos cidadãos do trabalho desenvolvido pelos docentes e 

discentes do PMBqBM.   

 

7. Reforçar o contato entre a SBBq/ Coordenação Geral e as IES Associadas, 

por meio das visitas dos Embaixadores, de visitas da Coordenação Geral, do 

uso de redes sociais, dentre outros. Um dos pontos a ser reforçado será o de 

aumentar a interação com os dirigentes das IES, procurando criar uma 

parceria, discutindo progressos e dificuldades do programa local.  
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8. Elaborar e aplicar um questionário  de diagnóstico e avaliação do PMBqBM a 

docente, discentes, coordenadores, embaixadores e colaboradores do 

Programa para subsidiar processo de Auto-avaliação e definição de 

prioridades e novas ações do PMBqBM. 

 

9. Criar uma área no site geral do PMBqBM, onde o parque tecnológico das IES 

associadas e nucleadoras esteja descrito, facilitando o acesso do aluno a 

estes equipamentos que não existem em suas IES. 

 

10. Realizar um Fórum para discussão e reavaliação do Programa. Os relatórios 

das visitas no quadriênio encaminhados à Coordenação Geral do PMBqBM 

pelos Embaixadores e os resultados dos questionários de diagnóstico serão 

a base de discussão mais geral sobre o andamento e possíveis mudanças do 

Programa. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT 

 

Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia Elétrica 

 

Autoavaliação Mestrado Profissional Engenharia Elétrica PPGPEE, ações realizadas 

desde a avaliação quadrienal 2016-2013: 

 

1. Proposta do Programa: 
 

1.1 Coerência, consistência, abrangência e atualização da(s) área(s) de 
concentração, linha(s) de atuação, projetos em andamento, proposta curricular 
com os objetivos do Programa. /Peso 25.0/ Avaliação Regular. 

 

1.2. Coerência, consistência e abrangência dos mecanismos de interação efetiva 
com outras instituições, atendendo a demandas sociais, organizacionais ou 
profissionais. /Peso 25.0 / Avaliação Regular. 

 

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e administração. /Peso 25.0 / Avaliação 
Bom. 

 

1.4. Planejamento do Programa visando ao atendimento de demandas atuais ou 
futuras de desenvolvimento nacional, regional ou local, por meio da formação 
de profissionais capacitados para a solução de problemas e práticas de forma 
inovadora. / Peso 25.0/ Avaliação Regular. 

Conceito da Comissão: Regular 

 

Apreciação/Aspectos negativos apontados pela comissão: 
 

Neste item, o curso relata ações que a UDESC tem tomado para ampliação de seus 

cursos de pós-graduação através de vários programas internos, com financiamento próprio, 

típico de programas de pós-graduação acadêmicos, não destacando aqueles aplicáveis ao 

Mestrado Profissional. Quanto ao perfil do egresso, recomenda-se revisão, pois a proposta 

apresentada é adequada para programas de perfil acadêmico e não para cursos de perfil 

condizente com o mestrado profissional, o qual deveria atuar para formar profissionais para 

o setor produtivo. Finalmente, observa-se que a grade curricular é composta por um grande 

número de disciplinas baseadas em estudo dirigido, sem ementa fixa ou bibliografia 

associada. O número de disciplinas convencionais é modesto e estas disciplinas por vezes 

não são aderentes ao escopo da proposta. 
 

Ações implementadas ou em implantação: 
 

- Com a separação dos Programas Profissional e Acadêmico, com coordenações 

próprias a partir de 2018, estas ações estão sendo melhor diferenciadas. 
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- A revisão do Perfil do Egresso será feita em 2020, junto a todas as alterações 

necessárias a no PPC, devido adequá-lo as alterações aprovadas no Resolução 

Geral da Pós-graduação da UDESC. 
 

- Os Estudos Dirigidos (ED) deixaram de ter uma ementa nova a cada mudança 

de tema de pesquisa de cada orientador e passaram a ter uma ementa genérica 

geral e fixa. 
 

- Alterações serão efetuadas na oferta das disciplinas convencionais, procurando 

a aderência ao escopo da proposta, conforme solicitada pela comissão. 

 

No entanto, o Programa não demonstra estar aproveitando este ecossistema das 

indústrias de Joinville e região para o estabelecimento de parcerias. 
 
Quanto ao item 1.4, a coordenação relata pontos para melhoria do curso que 

envolvem desde a melhoria da infraestrutura laboratorial, relacionamento com outras 

instituições nacionais e do exterior. São relatadas dificuldades no quadro de professores e 

ações junto à reitoria para contratação de mais docentes. Estas deficiências mostram 

vulnerabilidade do curso no que se refere a sustentabilidade e robustez no futuro. 

Considerando as dificuldades pelas quais passa o curso, a comissão de área entende que 

um planejamento mais completo e robusto, agregando novos elementos, é fundamental 

para a evolução do curso. 
 

Ações Implementadas ou Em Implantação: 
 
- Em ambiente de crise econômica as indústrias se retraem para novos 

investimentos em pesquisa ou apoio/patrocínios. Mas desde a última avaliação, 

o PPGPEE procurou efetuar parcerias com o setor produtivo, apresentando o 

Programa, os grupos e as pesquisa dos Laboratórios a algumas das indústrias 

da região, tais como a WEG e a Embraco. Como resultado um grupo de alunos 

iniciou na pós-graduação, todos funcionários da WEG. 

- Vários alunos do Profissional são funcionários destas duas empresas e seus 

temas de mestrado foram relacionados aos interesses da empresa. Em especial 

um deles, está desenvolvendo seu estudo de mestrado em um novo produto que 

será lançada em breve. 

- Uma parceria de pesquisa foi efetivada desde a última avaliação, com a Embraco 

S.A., através do grupo de pesquisa nPEE, a qual está vigente desde dezembro 

de 2017. 

- A infraestrutura dos laboratórios foi melhorada, com a compra recente de novos 

computadores, TVs, monitores e instrumentos. 

- Quanto ao relacionamento internacional, o programa PROINT/CCT da UDESC 

permitiu o envio de um professor a Itália, visando celebrar parceria, e outro 

professor irá neste final de ano aos USA. Além disso, quatro (4) professores 

foram fazer Pós-doc no exterior (USA, UK e Portugal) e outros três (3) irão em 

2020, possivelmente também para USA. Atualmente o PPGPEE está buscando 
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efetuar uma parceria em pesquisa de Eletrônica de Potência e Controle com a 

Universidade do Chile (Antofagasta) e com a PUC de Valparaiso. 

- Quanto a contratação de novos professores, continuamos em déficit e não 

recebemos nenhuma disponibilidade de contratação desde a última avaliação, 

sendo inclusive penalizados injustamente, por erro da Pró-reitoria de 

Administração, perdendo uma contratação possível. 

 

2.  Corpo Docente 

 

2.1.  Perfil do corpo docente, considerando experiência como pesquisador e/ou 
profissional, titulação e sua adequação à Proposta do Programa. 50.0 
Bom  

2.2. Adequação da dimensão, composição e dedicação dos docentes 

permanentes para o desenvolvimento das atividades de pesquisa e 

formação do Programa. 30.0 Bom  

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa, projetos de desenvolvimento e 
inovação e de formação entre os docentes do Programa. 20.0 Regular  

Conceito da Comissão: Bom 

 

Apreciação/Aspectos negativos apontados pela comissão: 
 

O programa poderia explorar mais esta abertura da presença de colaboradores em 

seus quadros, dentro dos limites apontados no documento de área, para integrar o corpo 

docente permanente e o corpo discente com o setor empresarial da região. 

O indicador de consolidação do corpo docente apresentou tendência de queda no 

período, pois o percentual de bolsistas de produtividade do CNPq (PQ e DT) caiu ano a ano 

ao longo do quadriênio, chegando a somente um bolsista no ano de 2016. 

Quanto ao item 2.2, identifica-se que a carga horária do curso está concentrada, na 

quase sua totalidade, nos docentes permanentes. Há espaço para alocação de mais 

colaboradores na carga horária visando enriquecer o relacionamento universidade x 

empresa e levar para o âmbito acadêmico problemas reais que poderiam resultar em novas 

linhas de pesquisas. 

Quanto ao item 2.3, a distribuição das atividades do programa, avaliada pelos 

indicadores PDO e DPD definidos no documento de área, resulta na atribuição do conceito 

Regular. 

 

Ações Implementadas ou Em Implantação: 
 

- Depois da iniciativa de aproximação com indústrias e instituições de ensino 

da região mais discentes estão participando do curso originários destes 

setores. Esta busca por aproximação deve ser mantida, para manter a 

quantidade de alunos e fomentar novos projetos de pesquisa. Alguns 
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membros da indústria foram convidados a participarem do corpo docente do 

programa, mas até agora isso não se concretizou. 
 

- A produtividade do corpo docente aumentou significativamente desde a última 

avaliação, permitindo que mais professores solicitassem bolsas de 

produtividade do CNPQ. No entanto, devido à crise financeira a entidade tem 

aprovado por mérito, mas tem concedido um numero insuficiente de bolsas 

para atender os pedidos. Tivemos pelo menos 5 novos pedidos de bolsa de 

produtividade pelos docentes, mas por enquanto (não saiu a resposta dos 

últimos pedidos) só aumentamos de 1 para 2 bolsistas. 
 

- Desde a última avaliação a Comissão de Credenciamento e 

Recredenciamento (CCRA) houve alterações (redução) no número de 

docentes permanentes e colaboradores, observando a produtividade 

individual, para que os índices de avaliação sejam melhorados. As métricas 

de avaliação da Capes estão mudando, mas se fossem mantidas certamente 

elevaríamos a nota do programa. 
 

- Com o recredenciamento docente houve uma melhora na distribuição das 

atividades do programa. 

 

3. Corpo Discente e Trabalho de Conclusão 
 

3.1.  Quantidade de trabalhos de conclusão (MP) aprovados no período e sua 

distribuição em relação ao corpo discente titulado e ao corpo docente do 

programa. 30.0 Regular  

3.2. Qualidade dos trabalhos de conclusão produzidos por discentes e egressos. 
40.0 Regular  

3.3. Aplicabilidade dos trabalhos produzidos.30.0 Regular  

Conceito da Comissão: Regular 

 

Apreciação/Aspectos negativos apontados pela comissão: 
 

Quanto ao primeiro item, o relatório mostra que no período o curso titulou 19 

estudantes, ou seja, uma média de 4,75 titulações/ano. Face a amplitude do corpo discente 

e do corpo docente a comissão de área entende que há espaço para uma evolução do 

rendimento do curso. Este desempenho afeta a relação número de dissertações defendidas 

por docente que leva à avaliação com conceito Regular. 

Sugere-se que a coordenação do curso promova ações efetivas e fortes para que 

trabalhos oriundos das atividades científicas e tecnológicas sejam divulgados nos veículos 

qualificados para a difusão do conhecimento gerado nas atividades de pesquisas. 

Quanto ao item 3.3, os trabalhos produzidos aparentam ter perfil caracteristicamente 

acadêmico, o que pode ser dissonante do perfil profissional, que é marcado pelo 

envolvimento do curso com as empresas do setor. As produções publicadas e os projetos 
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de pesquisa não têm participação de estudantes do curso, o que pode justificar o baixo 

rendimento do curso no quesito Corpo Discente e Trabalhos de Conclusão. 
 

Ações Implementadas ou Em Implantação: 
 

- Com o recredenciamento docente e a titulação de 20 discentes nos anos 

2017 a 2019, resultando numa média de 6,7 titulações/ano. A relação do 

número de dissertações defendidas por docente, por esses motivos, também 

aumentou (1,7 tit./doc/ano). 
 

- Houve um aumento significativo do número de publicações por docente em 

veículos qualificados e de pedido de registro de patente. No entanto, em 

geral, ocorre mais a participação dos discentes do programa acadêmico, 

visto que os do profissional, na maioria, trabalham 8h diárias no setor 

privado, não tendo dedicação exclusiva à pesquisa. Além disso o setor 

produtivo pouco se interessa por publicações de artigos, mais por registro de 

patente. Esta realidade precisa ser modificada. 
 

- Os docentes foram orientados para que cada aluno esteja inserido em um 

projeto de pesquisa e que participe ativamente nas publicações, o que vem 

ocorrendo mais frequentemente. 

 

Defesas no período: (2020=~7); 2019=9; 2018=5; 2017=6 =>(media= 20/3 = 6,5) 

Entrantes 2019=3+2; 2018=2+5; 2017=3+3 

 

4. Produção Intelectual 

 

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 30.0 
Regular  

4.2. Produção artística, técnica, patentes, inovações e outras produções 
consideradas relevantes. 30.0 Regular     

 

4.3. Distribuição da produção científica e técnica ou artística em relação ao corpo 
docente permanente do programa. 20.0 Regular  

 

4.4. Articulação da produção artística, técnica e científica entre si e com a 
proposta do programa. 20.0 Fraco  

Conceito da Comissão: Regular 

 

Apreciação/Aspectos negativos apontados pela comissão: 
 

Quanto ao primeiro item, a comissão de área identificou que as publicações 

qualificadas do curso por docente permanente, quando avaliadas pelo indicador DPI 

(definido no documento de área) encontram-se no patamar Regular. Não se observa 
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participação do corpo discente e de egressos nas publicações, condição que deve ser 

revertida o quanto antes para não comprometer as próximas avaliações do curso. 

Quanto ao item 4.2, observou-se que a produção técnica é descrita essencialmente 

por trabalhos completos em anais de eventos técnico-científicos, em volume modesto. Não 

se observam sequer depósitos de patente no período. Em vista do exposto, a comissão de 

área atribui conceito Regular a este item. 

Quanto ao item 4.3, o indicador DPD definido no documento de área sinaliza que 

aproximadamente um terço do corpo docente contribui com a produção técnico-científica 

de relevância do Programa. Segundo os critérios da área, este número indica a avaliação 

Regular neste item. 

Quanto ao quesito 4.4, a análise da produção técnico-científica permite perceber falta 

de aderência temática de boa parte desta produção com o eixo central do curso, que é a 

Automação de Sistemas. Observa-se, portanto, reduzida articulação entre os projetos de 

pesquisas com o foco no curso. Sugere-se ao curso repensar uma volta às suas origens, 

enquanto área de concentração em Automação de Sistemas do programa acadêmico da 

IES, sintonizando as temáticas oriundas desta área de concentração com as empresas da 

região. 

 

Ações Implementadas ou Em Implantação: 
 

- Os docentes foram orientados para que cada aluno esteja inserido em um 

projeto de pesquisa e que participe ativamente nas publicações, o que vem 

ocorrendo mais frequentemente. 
 

- A produção técnica aumentou significativamente e foram registradas 4 

patentes desde a última avaliação. 
 

- O indicador DPD foi melhorado, com o recadastramento e o aumento da 

produção técnica. 

 

5. Inserção Social 

 

5.1. Impacto do Programa. 30.0 Bom  
 

5.2. Integração e cooperação com outros Cursos/Programas com vistas ao 
desenvolvimento da pós-graduação. 25.0 Fraco 

 

5.3. Integração e cooperação com organizações e/ou instituições setoriais 
relacionados à área de conhecimento do Programa, com vistas ao 
desenvolvimento de novas soluções, práticas, produtos ou serviços nos 
ambientes profissional e/ou acadêmico. 25.0 Regular  

 

5.4. Divulgação e transparência das atividades e da atuação do Programa. 20.0 
Fraco. 

Conceito da Comissão: Regular 
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Apreciação/Aspectos negativos apontados pela comissão: 
 

5.2. Quanto à integração e cooperação com outros cursos/programas, o 

programa, de acordo com as informações colhidas pela comissão, não 

mostra integração com outros cursos. A cooperação com a UFSM ocorre 

no âmbito do programa de doutorado e não diz respeito ao curso de 

mestrado profissional. 

 

5.3. Quanto à integração e cooperação com organizações e/ou instituições 

setoriais, a comissão observou que, dentre os projetos conduzidos pelo 

programa, apenas um deles foi oriundo de um projeto de P&D contratado 

por empresa do setor elétrico. Os demais são projetos acadêmicos 

envolvendo concessão de bolsas de iniciação científica e um universal do 

CNPq, que não pertencem ao âmbito típico de um curso de Mestrado 

Profissional. 

 

5.4. Quanto à divulgação e transparência, as informações pertinentes ao curso 

não estão disponibilizadas no site da instituição, de modo a fornecer ao 

estudante interessado todos os requisitos necessários para garantir uma 

escolha segura de sua formação. Não é possível também obter 

informações relacionadas às avaliações do curso pelas agências de 

fomento. Aconselha-se à coordenação do curso envidar esforços para 

promover uma melhor divulgação e garantir transparência das informações 

institucionais. 

 

Ações Implementadas ou Em Implantação: 
 

- Neste período de avaliação o grupo de pesquisa nPEE vem participando 

de um programa PROCAD com a UFSM e a UFPE. Ocorreu uma grande 

interação entre os pesquisadores participantes, ocorrendo missões anuais 

de professores e alunos entre as três instituições, coorientações, 

participações em bancas de avaliação e coautorias em trabalhos técnicos. 

 

- Com a crise econômica o setor privado se retraiu e dificultou a celebração 

de cooperação com o setor produtivo, mas o programa está trabalhando 

para melhorar neste item. Mesmo assim, desde dezembro de 2017 está 

sendo desenvolvida uma cooperação entre um grupo de pesquisa (nPEE) 

e uma indústria (Embraco), que tem dado excelentes resultados, com 2 

pedidos de patente e produção técnica. 

 

- O site do programa de pós-graduação foi reformulado e estão 

disponibilizadas mais informações a respeito do programa, de maneira 

clara e organizada. 
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Qualidade dos Dados: 

Quesitos de Avaliação  Peso Avaliação 

1 – Proposta do Programa   - Bom 

2 – Corpo Docente  20.0 Bom 

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações  30.0 Bom 

4 – Produção Intelectual  30.0 Bom 

5 – Inserção Social  20.0 Bom 
  

Conceito da Comissão: Bom 

 

Apreciação/Aspectos negativos apontados pela comissão: 
 

Observou-se alguns descuidos no preenchimento que podem ser identificados na 

relação das disciplinas, na qual as ementas de algumas disciplinas não apresentam a 

bibliografia correspondente. Quanto as financiadoras, foram citados financiamentos 

aplicáveis apenas a programas acadêmicos oriundos de agências oficiais. 

 
 

Ações Implementadas ou Em Implantação: 
 

- Todos os Planos de Ensino foram revisados e atualizados. 

- Os financiamentos que ocorreram estão sendo registrados devidamente. 
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Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

 

O PPGEEL mantém um monitoramento dos seus índices de desempenho baseado 

nos critérios de avaliação trienal da CAPES, com o objetivo de consolidar seu 

credenciamento além de também auxiliar no incremento do seu conceito. Salienta-se aqui 

como ponto forte o empenho e entusiasmo do corpo docente do PPGEEL no 

encaminhamento para a CAPES do projeto do curso de doutorado associado. Nesta 

questão também merece destaque a participação decisiva do PGEEL da UFSM, apoiando e 

colaborando na elaboração do projeto e na aprovação do convênio entre a UDESC e UFSM. 

A criação do curso de doutorado foi realizada para fortalecer o programa de pós- 

graduação da UDESC. Uma parcela relevante dos resultados mais impactantes em 

pesquisa é obtida em trabalhos de longo prazo, como o efetuado pelos doutorandos. Na 

última avaliação realizada, o curso ainda não havia completado 4 anos de criação. Neste 

momento o programa acaba de realizar suas primeiras defesas (10 defesas até o 

momento), tendo 25 qualificações de doutorado concluídas. Portanto, espera-se que a 

produção bibliográfica cresça de forma sustentável, aumentando a quantidade de artigos 

publicados em periódicos com elevado fator de impacto ou considerados relevantes. Além 

disso, a estruturação da pesquisa em engenharia elétrica na UDESC permite sustentação 

para o crescimento, pois é baseada em atividades de iniciação científica, de mestrado 

profissional, de mestrado acadêmico e doutorado, elaboração de projetos de pesquisa e 

cooperação em parceria com entidades públicas e privadas. 

Na última avaliação CAPES, quadriênio 2013 a 2016, os cursos acadêmicos e 

profissional do presente programa receberam Conceito 3 da CAPES. Notou-se a 

necessidade da distinção dos Programas de Pós-graduação Acadêmico e Profissional. O 

PPGEEL tinha um único de Coordenador/Subcoordenador e um único colegiado para 

ambos os programas (que contém juntos 3 cursos). Em julho de 2018, através de 

negociações com a Reitoria da UDESC, ocorreu a criação de cargo (e separação dos 

programas) de Coordenador/Subcoordenador do Programa de Pós-graduação Profissional 

em Engenharia Elétrica. Portanto, o PPGEEL agora contempla apenas os cursos de 

Mestrado e Doutorado Acadêmico. 

Mais especificamente, podem-se observar as seguintes ações pontuais adotadas no 

período de avaliação dos dois últimos triênios (avalições 2007 a 2009 e 2010 a 2012) + 

último quadriênio (avaliação 2013 a 2016): 

 

1. Proposta do programa. Nas três últimas avaliações, o programa recebeu conceito 

“bom”. Sublinha-se que na última avaliação consta um comentário do Comitê de 

área CAPES apresentando a importância da criação do curso de doutorado (ainda 

recente, sem defesas no período avaliado); 

 

2. Corpo docente. O conceito foi “bom” nas primeiras avaliações e teve redução a 

“regular” na última avaliação quadrienal. Em face da queda do conceito, sublinham-

se as argumentações e ações realizadas: 
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a) A composição do corpo docente do presente programa ainda está se 

estruturando: na primeira avaliação trienal (em 2010, que foi a primeira do 

programa) tinha ainda poucos membros (recebendo apenas uma avaliação 

parcial); já na segunda o programa evoluiu consideravelmente 

principalmente devido à realização de concursos públicos (realizados em 

2010 e 2011) e consequente entrada de novos membros; finalmente, na 

última avaliação, o programa aumentou sua carga, passando a contar com 

o curso de doutorado além dos dois cursos de mestrado (vide comentário 

posterior sobre separação dos programas profissional e acadêmico), fato 

que requisitou uma atualização de sua composição; 

b) Com a criação do doutorado, inserido na última avaliação CAPES 

(quadriênio 2013 a 2016), cinco professores da UFSM passaram a fazer 

parte do programa, como colaboradores (o programa de doutorado foi 

aprovado com associação temporária de 5 anos com o Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Elétrica da UFSM – Universidade Federal de 

Santa Maria). Atualmente, o período de associação com a UFSM se encerrou 

e o programa realizou uma reestruturação do seu corpo, com análises e 

credenciamento e descredenciamento de membros, solicitação à reitoria a 

abertura de vagas de concursos para os próximos semestres, bem como 

está aguardando o retorno de professores em capacitação em 2018. 

Portanto, passar então a contar prioritariamente com membros da UDESC. 

Tal atualização melhorará a proporção entre membros permanentes e 

colaboradores do programa; 

c) Outras flutuações em relação à composição do corpo docente estão sendo 

principalmente causadas por afastamentos temporários para capacitação, o 

que em tempo gera evolução na qualidade do corpo docente; 

d) Atualmente existe um comitê consultivo local do programa que tem como 

objetivo avaliar e sugerir melhorias no que tange ao credenciamento e 

descredenciamento de membros do programa (criado em 2017/2018); 

e) A variação do número de membros do programa com bolsas de 

produtividade em pesquisa/ desenvolvimento tecnológico se deve 

principalmente a mudança da análise do Comitê de Área CAPES. Na última 

avaliação, os cursos acadêmicos consideraram apenas bolsistas de 

produtividade em pesquisa. Nas avaliações anteriores, ambas as bolsas, de 

PQ e DT, foram contabilizadas; 

f) Nota-se ainda que o item que relaciona a contribuição do programa de pós-

graduação com a graduação (ensino e/ou pesquisa) sempre recebeu 

conceito “muito bom”; 

g) Finalmente, em alguns semestres, o curso de doutorado entrará em um fluxo 

contínuo de defesas, o que equilibrará o número de defesas/orientadores 

bem como a taxa de publicação/discentes/orientador. 

 

Dentro de tal contexto, uma análise futura (com o doutorado já estabelecido com 

defesas) se faz necessária. 
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3. Corpo Discente, Teses e Dissertações. Não foi avaliado na primeira avaliação 

trienal (2007 a 2009) e recebeu conceito “regular” nas demais. Nas duas últimas 

avaliações, o próprio Comitê de Área afirma que o programa ainda está em processo 

de estruturação. Ademais, nota-se que os itens relacionados a quantidade de 

defesas e distribuição das orientações entre os membros evoluíram. Os demais 

itens mantiveram seu conceito nas duas últimas avaliações. Portanto, tal fato 

demonstra uma tendência de melhora que será confirmada com a inclusão das 

defesas de doutorado na próxima avaliação. 

 

4. Produção Intelectual. A produção intelectual recebeu conceito “muito bom” nas 

duas avaliações trienais. Entretanto, principalmente devido a fatores como o 

aumento do número de membros do programa, estruturação do novo curso de 

doutorado o que, no período de avaliação 2013-2016, ocasionou ainda uma forte 

dependência dos colaboradores da UFSM; obteve-se conceito “regular”. Faz-se 

notar que tratativas para consolidação/independência do programa já estão sendo 

tomadas pela coordenação, tais como: revisão de regimentos internos, criação de 

estrutura para credenciamento e descredenciamento de membros, fomentação 

para a publicação de artigos em periódicos recomendados pela CAPES, 

acompanhamento semestral/anual do andamento da produção intelectual dos 

membros docentes/discentes, entre outros. 

 

5. Inserção Social. Recebeu conceito “regular” nas avaliações trienais e conceito 

“bom” na última avaliação quadrienal. Sublinha a forte relação do programa com a 

comunidade local, explicitada principalmente com convênios com empresas da 

região. Finalmente, as avaliações apontam uma crescente melhoria no site do 

programa e na disponibilização de informações. Em tempo, o programa encontra-

se atualmente revisando seu site e focando na internacionalização do mesmo, com 

maior quantidade/qualidade de informações em inglês. 

 

Finalmente, em função de um direcionamento claro de quais índices de produtividade 

se espera dos professores que integram o corpo docente do PPGEEL, pode-se notar uma 

evolução, nos últimos anos, no número de publicações qualificadas. 

 

Em quais pontos o Programa pode Melhorar 

 

As ações listadas a seguir são entendidas como estratégicas para a melhoria da 

qualidade e consolidação do programa: 

 

- Melhoria e contínua atualização da infraestrutura laboratorial, sejam através de 

projetos e convênios com órgãos externos de fomento ou através de recursos da 

própria UDESC – Realizada com a integração de um membro na Comissão 

Permanente de Planejamento do CCT; 

 

- Incremento de intercâmbios com outras IES nacionais e internacionais que 

tenham afinidades e interesses comuns de pesquisa; 
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- Aumento do número de docentes do programa com bolsa de produtividade do 

CNPq; 

 

- Contratação de novos professores para consolidar algumas linhas de pesquisa 

do programa; 

 

- Incremento no número de bolsas visando um aumento no número de alunos no 

programa. Em 2016 também foram obtidas, junto a FAPESC através de Edital, 

8 bolsas de mestrado. Em 2018, também junto a FAPESC através de Edital, foram 

obtidas 4 bolsas de doutorado e 2 bolsas de mestrado. Atualmente o programa 

está finalizando uma parceria com as empresas Whirlpool e Weg, onde os 

convênios já foram assinados e estão sendo aguardados os termos aditivos com 

as pesquisas a serem realizadas. Nestes termos aditivos o programa de pós-

graduação terá à disposição algumas bolsas para incentivar as pesquisas; 

 

- Aumento do número de defesas do programa como consequência do incremento 

do número de alunos do programa. Como o curso está completando seu primeiro 

quadriênio, o número de defesas de doutorado ainda é modesto, porém, 

observa-se que a procura pelo curso segue em crescimento e que o número de 

defesas está se elevando; 

 

- Estímulo aos discentes para a publicação em periódicos de relevância: 

atualmente, o PPC do doutorado exige como requisito de defesa a publicação 

de artigo em periódico de nível B1, A1 ou A2 CAPES. Ainda, recomenda-se que 

discentes do mestrado tenham artigos submetidos e/ou aceitos ao menos em 

congressos. Encontra-se atualmente em tratativas com a Coordenação Geral da 

Pós para que o número de créditos obrigatórios em disciplinas para o curso de 

doutorado seja reduzido e consequentemente o número de créditos possível de 

ser validado em publicações seja aumentado – já encaminhado com a aprovação 

no Comitê de Pós-graduação do novo Regimento Geral; 

 

- Na última avaliação CAPES, quadriênio 2013 a 2016, os cursos acadêmicos e 

profissional do presente programa receberam Conceito 3 da CAPES. Nota-se a 

necessidade da distinção dos Programas de Pós-graduação Acadêmico e 

Profissional. 

 

Conforme já citado, o PPGEEL tinha um único de Coordenador/Subcoordenador e 

único Colegiado para ambos os programas (que contém juntos 3 cursos). Em julho de 2018, 

ocorreu a criação de cargo (e separação dos programas) de Coordenador/Subcoordenador 

do Programa de Pós-graduação Profissional em Engenharia Elétrica. 

Em virtude de o curso de doutorado contar com uma parceria temporária com o 

programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa 

Maria, um planejamento essencial para que o curso prospere foi a nova estruturação do 

corpo docente realizada no início de 2018. Neste sentido, também existe uma mobilização 

interna a universidade no sentido de sensibilizar a reitoria para a contratação de mais 
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professores com vistas à pós-graduação. Além disso, em 2019 tem- se o retorno de 

professores que estavam afastados para capacitação e então poderão novamente 

contribuir com o programa. Finalmente, em função de um direcionamento claro de quais 

índices de produtividade se espera dos professores que integram o corpo docente do 

PPGEEL, pode-se notar uma evolução, nos últimos anos, no número de publicações 

qualificadas. 

 

Planejamento Futuro 

 

Em virtude de o curso de doutorado ter contado com uma parceria temporária com 

o programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa 

Maria, um planejamento essencial para que o curso prospere é o incremento de professores 

orientadores no PGEEL ligados a UDESC. Neste sentido, existe a mobilização interna a 

universidade no sentido de sensibilizar a reitoria para a contratação de mais professores 

com vistas à pós-graduação. Além disso, em breve haverá o retorno de professores que 

atualmente estão afastados para capacitação e, recentemente, houve o retorno de um 

professor que fazia parte do programa de pós-graduação, mas esteve afastado para 

assumir os cargos de vice-reitor e reitor, respectivamente. Espera-se que este professor 

possa realizar um estágio pós-doutoral, se reciclar e novamente contribuir com o programa. 

Reiteram-se as deficiências apontadas na seção anterior são alvo de planejamento 

para que o programa possa aprimorar continuamente. Em especial, os pontos que tem 

prioridade de tratamento no ano de 2019: 

 

- Melhoria e contínua atualização da infraestrutura laboratorial, sejam através de 

projetos e convênios com órgãos externos de fomento ou através de recursos da 

própria UDESC: atualmente a coordenadora do PPGEEL integra a Comissão 

Permanente de Planejamento do Centro de Ciências Tecnológicas (Joinville) que 

está definindo expansões de espaço físico do presente campus; 

 

- Incremento de intercâmbios com outras IES nacionais e internacionais que 

tenham afinidades e interesses comuns de pesquisa. Sublinha-se aqui a 

utilização de recursos previstos em 2019 do CCT/UDESC para apoio a 

internacionalização dos programas de pós-graduação. 
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Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada 

 

Em resposta à Comunicação Interna Nº 001/2016 PROPPG quanto à ação que está 

sendo tomada pelo programa para melhorar em cada um dos itens avaliados, venho por 

meio desta apresentar as ações que o Programa de Pós-Graduação em Computação 

Aplicada (PPGCAP) está tomando para melhorar a sua avaliação perante à CAPES. A 

Avaliação do PPGCAP foi realizada em 2013, referente ao primeiro ano do programa, já 

que o mesmo iniciou em 2012. 

 
Vale ressaltar que, conforme indicado no Documento de Área: 

 

“A Ciência da Computação considera tão importante quanto periódicos, os 

anais de conferências tradicionais que aceitam artigos completos e são 

realizadas regularmente, contando com comitês de programa e um 

processo rigoroso de avaliação pelos pares, semelhantemente ao usado 

para artigos submetidos a periódicos. De fato, a área endossa a afirmação, 

constante em documentos da CRA (Computer Research Association, 

http://www.cra.org) dos EUA, de que Computer Science researchers have 

shifted to publications in conferences over journals.” 

 

Por conta dos recentes cortes (PROAP, por exemplo) e das limitações impostas 

pelas últimas Instruções Normativas (cito 003 a 007 de 31 de maio de 2016), está cada 

vez mais difícil enviar docentes e discentes para congressos científicos, principalmente 

aos realizados fora do país. Os professores estão empenhados em desenvolver pesquisa 

de qualidade, mas não estão encontrando respaldo por conta da UDESC para publicação 

e divulgação dos resultados dos mesmos. O investimento destinado pela UDESC para 

este fim, é uma das principais preocupações do colegiado do PPGCAP. 

 
Na tabela a seguir constam os itens avaliados pela CAPES para o Programa de 

Pós-Graduação em Computação Aplicada, a nota recebida neste item, bem como a 

descrição das ações que o colegiado está tomando para melhorar sua avaliação perante 

a CAPES. 

 
Legenda: 
 
I  – Item de Avaliação 
C – Apreciação da CAPES 
N – Nota 
R – Resposta/Descrição das ações tomadas pelo colegiado 

 

 

 

 

 

 



6 

 
 

 

1. PROPOSTA DO PROGRAMA 

I01 1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração, linhas de 
pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular. 

C01 O Programa contempla uma área de concentração denominada “Ciência da Computação” com 3 
linhas de pesquisa: (i) Processamento Gráfico, (ii) Engenharia de Software, e (iii) Sistemas de 
Computação. A relação de disciplinas oferecidas, cuja relação está disponível no site do Programa, 
se mostra alinhada com as linhas de pesquisa. 

N01 Bom 

R01 O colegiado tem apreciado e tido a preocupação de oferecer regularmente disciplinas do tipo 
Tópicos Especiais como forma de atualização do curso e, docentes do programa estão 
sempre atentos e até participando de oportunidades de Pos-Doutoramento para fortalecer 
parcerias e atualizar linhas de investigação. 

I02 1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro. 

C02 O programa tem realizado atividades e ações de planejamento que visam o seu desenvolvimento 
futuro. Para tanto, o programa contempla na sua proposta uma gestão por indicadores, o que é muito 
oportuno. Como estratégia de continuidade o programa deverá contemplar nesta proposta de 
gestão, também aspectos referentes a internacionalização do programa. 

N02 Regular 

R02 O corpo do programa continua a realizar ações de planejamento, visando o crescimento do 
programa no futuro. Foi realizado um planejamento estratégico com consultoria externa para 
utilização da metodologia SWOT. Nele destacamos os pontos fortes, fracos, oportunidades e 
ameaças. Avaliamos que ações deveríamos e poderíamos tomar em relação ao pontos 
levantados. Foi definido que deveríamos modificar o critério de credenciamento, deixando o 
mesmo mais simples e transparente para os professores que estão fora do programa (cálculo 
original era muito complexo). Incentivar a criação de projetos conjuntos e fazer ações para 
aumentar a internacionalização do programa. Quanto a internacionalização, houve a 
participação de um membro do programa em evento de treinamento do British Council com 
vistas a parcerias internacionais. Estágio pós-doutoral fora do país é uma política definida 
pelo colegiado do programa, sendo a saída da professora Avanilde a primeira concretização 
desta estratégia. 

I03 1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 

C03 O Programa conta com a infraestrutura do Departamento de Ciência da Computação (DCC) do 
Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da UDESC. De modo mais específico, esta infraestrutura 
disponibilizada para uso do mestrado uma sala de aula e três laboratórios de pesquisa. Registre-se 
que em 2012 foram criados mais dois laboratórios para uso em atividades de pesquisa (Laboratório 
Cluster e Laboratório de Computação Aplicada), bem como estava em andamento em 2012 uma 
reforma predial para abrigar a Secretaria do MCC e mais um laboratório de pesquisa (Computação 
Imersiva). Assim, entende-se que a infraestrutura de ensino e pesquisa é boa permitindo o 
desenvolvimento de atividades de pós-graduação em bom nível. 

N03 Muito Bom 

R03 Apesar da nota ter sido considerada boa, nossa preocupação é que a reforma predial prevista 
desde a criação do projeto de mestrado, que está parada e sem previsão de conclusão. A 
Secretaria teve de ser alojada em uma sala de professor e o laboratório de Computação 
Imersiva não está concluído. Os equipamentos estão alocados dentro de um outro laboratório 
de pesquisa, mas com pouco uso devido à falta de espaço. Estamos pedindo à direção do 
Centro para a conclusão das obras, mas a mesma não depende do corpo do programa. 
Os principais grupos de pesquisa associados ao PPGCAP têm participado e sido agraciados 
com recursos de Editais do PAP (interno) bem como de prêmios (externos) que tem permitida 
uma certa atualização dos equipamentos. Entretanto, estamos vislumbrando apoio da reitoria 
para manutenções de pequeno porte bem como, capacitação e apoio para viabilizar projetos 
e recursos de maior monta. 
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2. CORPO DOCENTE 
 

I04 2.1. Perfil do corpo docente 

C04 Os docentes apresentam uma formação diversificada, com suas titulações obtidas em diferentes 
instituições, todas reconhecidas como centros de excelências nas suas áreas. 

N04 Bom 

R04 Este item depende do credenciamento ou descredenciamento de professores. O programa 
definiu posteriormente à sua criação, e está em constante revisão, processo de 
credenciamento e descredenciamento que visa elevar cada vez mais o nível dos docentes do 
programa. 

I05 2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa. 

C05 Ao final de 2012 todos os docentes estavam com atividade de orientação em andamento, dividindo 
a responsabilidade junto aos 14 discentes ativos do programa. 

N05 Bom 

R05 Nossa resolução 005/2012-PPGCA trata de critérios para determinação do número de 
orientações para cada docente. Ela induz a uma melhor distribuição das orientações entre os 
docentes (já que existe um limite máximo de orientações por docente), enquanto a resolução 
de credenciamento estipula um mínimo de uma orientação a cada 3 anos. 
Todos os docentes do programa são lembrados regularmente para registrarem oficialmente 
projetos de pesquisa perante a UDESC e, como houve aumento do número de discentes 
regulares, este número cresceu e tende a crescer em função do número de discentes. 

I06 2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na graduação 

C06 Durante este primeiro ano de atividade do Programa, todos os docentes do programa ministraram 
disciplinas na graduação, bem como se envolveram com a Semana Acadêmica dos cursos de 
graduação em computação da UDESC. Assim, os docentes do programa vêm contribuindo para 
qualificar a formação de profissionais na área de computação, bem como contribuindo para formação 
de futuros alunos de pós-graduação. 

N06 Bom 

R06 O programa continua a incentivar a Semana Acadêmica, onde são apresentados alguns 
trabalhos de alunos de mestrado ou projetos de professores do programa. Além disso, os 
docentes têm se envolvido em oferta de minicursos, eventos internos mas de visibilidade 
externa (FISL e Hackathon, por exemplo). Os professores do programa ministram aula na 
graduação todo semestre, mantendo contato com os alunos em disciplinas de formação tanto 
específica quanto de formação inicial. Futuros alunos do programa começam a ser 
preparados desde a graduação para o desenvolvimento de uma boa dissertação. O colegiado 
também dá apoio às orientações de Iniciação Científica e Trabalho de Conclusão de Curso. 
Na nova resolução de ranqueamento, essas atividades também são pontuadas e valorizadas 
tanto para credenciamento quanto recredenciamento. 

 

3. CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 

Não Aplicável – primeiro ano do programa em andamento. 

 

 

4. PRODUÇÃO INTELECTUAL 

I07 4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 

C07 O programa está iniciando suas atividades e já contempla algumas publicações, porém registramos 
a importância que sejam buscados veículos qualificados no intervalo (A1 a B1). 

N07 Regular 

R07 O corpo docente vêm buscando regularmente publicação em veículos de melhor qualificação 
e de baixo custo (no caso de eventos) e este item está sendo considerado até para o 
(re)credenciamento. 
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I08 4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do 
Programa. 

C08 Na continuidade do programa deve ser perseguida uma participação de todos os docentes na 
articulação das publicações, juntamente com seus orientados. 

N08 Regular 

R08 A própria continuidade do programa e a clareza das regras de avaliação interna bem como a 
regularização da demanda de alunos mestrandos farão com que haja uma maior uniformidade 
e aumento da produção das publicações. 

I09 4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 

C09 A documentação do programa não registra outras produções técnicas, além da participação de 
seus docentes em comitês de programa e na revisão de trabalhos para eventos e revistas. 

N09 Fraco 

R09 Nos critérios de ranqueamento, estes itens estão sendo considerados para avaliação docente. 
A participação dos docentes em atividades técnicas relacionadas à comunidade científica tem 
se mantido e, conjuntamente, o Programa vem gestionando à instituição recursos e 
procedimentos para operacionalizar apoios (como para registro de software), além de 
melhora na infraestrutura de pesquisa, apoio à convênios e parcerias. 

 

5. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

I10 5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 

C10 O programa não teve egressos no período da Trienal 2013, o que minimiza o seu impacto nas esferas 
regional e nacional. Registre-se, porém, que individualmente três docentes tem mantido relação de 
trabalho técnico com organismos internacionais e nacionais (2 internacionais e 1 nacional). 

N10 Fraco 

R10 Com a regularização da oferta do programa, houve um natural aumento de estudantes tanto 
regulares quanto especiais, o que vem contribuindo para aumentar a visibilidade e 
reconhecimento do programa. Ainda, já se contabilizam egressos que foram aceitos em 
programas de doutoramento em universidades nacionais (USP, Unicamp, UFRGS,...), da 
Alemanha e de Portugal, levando o nome da UDESC e do PPGCAP para o âmbito nacional e 
internacional. 

I11 5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa 

C11 Os docentes vem participando de bancas examinadoras em outros programas, bem como se 
envolvido com a organização de eventos, coordenação de comitês de programa, e também 
participado como revisores de trabalhos em revistas e eventos científicos. Estas participações 
contribuem para a visibilidade do programa junto a comunidade científica. 

N11 Fraco 

R11 Está sendo incentivado (critério de ranqueamento) a participação do docente como membro 
revisor e comitê de programa. Também está sendo incentivada a cooperação dos docentes 
com outros grupos e comunidade empresarial. Os docentes do programa vêm estudando as 
normativas da UDESC que regulam convênios, estágios internacionais, projetos e parcerias 
extra-instituição em busca de se preparar para estas iniciativas. 

I12 5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. 

C12 O programa conta com uma página na Internet na qual são disponibilizadas informações diversas 
sobre as atividades desenvolvidas. 

N12 Muito Bom 
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R12 Todas as atividades como seminários, qualificações e defesas estão disponíveis na página, 
além de informações para processo seletivo. As resoluções estão também todas disponíveis 
na página. As atividades costumam ser divulgadas em listas de alunos para divulgação. 
Também, o curso mantém listas de emails de ex-alunos para os quais são feitas divulgações 
regulares de atividades e vagas. Complementarmente, o programa criou um canal de 
comunicação nas Redes Sociais para facilitar a divulgação do mesmo e tem buscado maior 
apoio da UDESC para divulgação de seus eventos na própria página institucional principal. 

I13 5.4. Internacionalização. 

C13 Na documentação do programa não existe registro de esforços de internacionalização, o que é 
usual para um programa que está em fase inicial. 

N13 Fraco 

R13 Visando ampliar a cooperação internacional, tivemos participação de um professor no curso 
oferecido pelo Programa Research Connect organizado pelo British Council e com chamada 
realizada pela Reitoria da UDESC. Também enviamos um docente para pós-doutoramento na 
Espanha a fim de estabelecer parceria internacional. Os professores do programa têm 
contribuído em eventos e periódicos internacionais como membro de comitê de programa ou 
corpo revisor. Membros do programa também passaram a compor corpo de pesquisadores 
em projetos que têm sido submetidos para Editais Internacionais. Espera-se também que o 
ingresso de alunos em programas do exterior (Alemanha e Portugal) também ajuda na 
cooperação internacional. Visando a melhora neste quesito, será realizada como experiência 
uma bancas de qualificação com membro externo da França através de videoconferência. 
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Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada 

 

1. Autoavaliação: perspectiva de evolução e tendências 

 

1.1   Pontos Fortes 

 

Ao completar dois anos de existência em agosto de 2018, o PPGQ finalizou o 

primeiro ciclo de suas atividades na formação de recursos humanos qualificados a 

nível de mestrado. Houve um grande processo de aprendizagem por parte dos 

docentes e coordenação do programa neste período. Alguns aspectos críticos foram 

identificados, analisados e resolvidos como já destacado no item (1) Histórico e 

Contextualização do Programa. Especificamente em 2018, o PPGQ/UDESC atuou e 

evoluiu (i) no aprimoramento do processo seletivo; (ii) na atualização do Plano de 

Curso que, dentre vários aspectos: dá mais flexibilidade e agilidade no oferecimento 

de disciplinas de Tópicos Especiais, possibilita o oferecimento de disciplinas que 

buscam aproximar o mestrando no contexto da pesquisa realizada na iniciativa 

privada e flexibiliza a validação de disciplinas de caráter interdisciplinares cursadas 

em outros programas de pós-graduação; iii) na produção intelectual qualificada; iv) 

na expansão do número de DP. 

Importantes parcerias e ações institucionais, como o Programa de 

Solidariedade com o PPGQ/UFPR e o fortalecimento do Sistema Multiusuário do 

CCT, trarão frutos nos próximos semestres. De forma semelhante, observa-se que 

todos os docentes do PPGQ firmaram parcerias com pesquisadores de outras 

instituições, mostram-se empenhados em atender as metas de produção intelectual 

qualificada estabelecidas e mantém a devida atenção aos cursos de graduação, 

especialmente de Licenciatura em Química, e à capacitação de alunos no nível de 

iniciação científica e mestrado. Observa-se grande vigor e entusiasmos dos 

docentes, apesar do PPGQ ter iniciado suas atividades num período de crise no 

Brasil, com falta de recursos financeiros e bolsas de estudo. Todavia, ao analisar o 

desempenho do PPGQ/UDESC em 2017 e 2018 observa-se clara tendência de 

crescimento em suas várias dimensões. 

 

2.  Em quais pontos o programa pode melhorar 

 

Para a consolidação do PPGQ nos próximos dois anos, os docentes do programa 

compartilham da visão que os seguintes pilares do PPGQ necessitam de aprimoramento: 

(a) Aumento do número de bolsas de mestrado; 

(b) Espaço físico; 

(c) Expansão do Parque Instrumental; 

(d) Aumento dos indicadores de Produção Intelectual qualificada com discentes e 

distribuição equilibrada da produção entre docentes 
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3. Planejamento Futuro 

 

Considerando os pontos a melhorar no PPGQ/UDESC descritos no item (12), segue 

abaixo a descrição das ações planejadas para o futuro: 

 

3.1. Aumento do número de bolsas de mestrado 

 

Trata-se de aspecto crítico para cursos de pós-graduação cuja demanda de 

atividades em laboratório é intensa e cuja formação de seus alunos não possibilita 

compatibilizar atividades profissionais de tempo parcial – habitualmente profissionais da 

área química atuam nas indústrias em tempo integral, restringindo a realização de curso de 

mestrado diurnos e com carga laboratorial elevada. Atualmente, 50% dos discentes do 

PPGQ/UDESC realizam o curso com financiamento pessoal ou familiar. Os poucos 

discentes que buscam compatibilizar o curso de mestrado em Química Aplicada com 

atividade profissional, o fazem com risco ao cumprimento dos prazos e tarefas – motivos 

que levaram a desistência de dois discentes e ao desligamento de uma discente em 2018. 

Neste sentido, a Coordenação do PPGQ propôs alterações das regras de distribuição de 

bolsas Cotas da PROPPG – bolsas itinerantes da PROPPG, distribuídas semestralmente 

entre todos os PPG´s da UDESC. A proposta ainda não foi avaliada. Infelizmente a 

atuação/alteração do número de bolsas de mestrado para o PPGQ é aspecto de difícil 

atuação neste período de escassez de recursos para pesquisa e da perenidade de regras 

de distribuição de bolsas antigas e fora do contexto vivido atualmente. 

 

3.2. Espaço físico 

 

Quatro docentes do PPGQ não dispõem de espaço físico exclusivo para pesquisa – 

atualmente se faz uso racional do espaço dos laboratórios destinados às aulas da 

graduação. No entanto, a disponibilidade de horários sem aula nestes laboratórios é 

limitada e insuficiente para as atividades de pesquisa. Soma-se que dois docentes do 

PPGQ utilizam espaço físico em outro PPG da UDESC para acomodar seus discentes. 

Portanto, dispor de novos laboratórios é aspecto indispensável para a consolidação do 

PPGQ- UDESC. Neste sentido, uma comissão para discussão de espaço físico foi montada 

no Departamento de Química – responsável em administrar e pleitear espaços físicos junto 

à Direção – contando com a participação de dois DP do PPGQ. A expectativa é recebermos 

um espaço de 180m2 em 2019, mas que necessitará de reformas para adaptar o espaço à 

laboratórios de química. 

 

3.3. Expansão do Parque Instrumental 

 

Parte dos equipamentos utilizados pelos docentes da linha de pesquisa “Aplicação 

de Compostos Químicos” são de responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência e Engenharia de Materiais – com quem mantemos bom diálogo e parceria. Todavia, 

o PPGQ carece de equipamentos fundamentais, como espectrofotômetro de Infravermelho 

ou absorção atômica – por exemplo. Diante da falta de recursos financeiros para estas 

aquisições, o PPGQ está recorrendo a parcerias com outros centros ou instituições. Para 
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fomentar o uso compartilhado de equipamentos, em 2018 o PPGQ incluiu seus 

equipamentos de médio e grande porte (CG-MS, RMN, espectrofotômetro UV-Vis) no 

Sistema Multiusuário do CCT (https://www.udesc.br/cct/centro multiusuário) – onde o 

PPGQ tem cadeira no respectivo Comitê Técnico. O PPGQ também continuará fomentando 

a análise crítica da gestão estratégica da participação da UDESC nos editais FINEP - 

direcionados para a expansão da infraestrutura do parque instrumental das universidades. 

 

3.4. Aumento dos indicadores de Produção Intelectual qualificada com discentes e 

distribuição equilibrada da produção entre docentes 

 

Reuniões foram realizadas com o Colegiado e/ou com os DP do PPGQ para planejar 

e discutir este aspecto (27/04/18; 18/05/18; 26/10/2018). Ao analisar a produção intelectual 

qualificada dos docentes e discentes, devidamente registrada em planilhas e comparada à 

outros PPGQs de nível 3 e 4, identificou-se a necessidade de melhorar a distribuição da 

produção intelectual entre as linhas de pesquisa – identifica-se que a linha de pesquisa 

“Aplicação de Compostos químicos” produziu significativamente maior número de artigos 

em 2018. Atribui-se tal desempenho ao fato desta linha de pesquisa ter 3 docentes com 

bolsa produtividade e todos os DP tem tempo de doutoramento igual ou superior a 10 anos. 

Por sua vez, os JDP e DPs com tempo de doutoramento inferior a 10 anos, fazem parte da 

linha de pesquisa “Síntese e Análise Química”, cuja produção foi restrita em 2018. Soma-

se a isso a escassez de equipamentos de médio e grande porte para atender estes 

docentes. Todavia, ao analisar o equilíbrio no número de orientações assumidas pelos 

docentes; as parcerias de pesquisa em andamento e a perspectiva de aumento do número 

de defesas de dissertações em 2019 – o grupo de docentes do PPGQ compartilha da 

expectativa que a produção intelectual, inclusive com discentes, será maior em 2019 e 

equilibrada entre as linhas de pesquisa. Em reunião, estabeleceu-se como meta de 

produção intelectual para 2019 a publicação de 1 artigo A2 e 2 artigos B1 ou B2. 

Os docentes estão otimistas em atingir a meta anual “Muito bom” no quesito 

“Produção Intelectual Qualificada” em função dos resultados que estão colhendo com seus 

orientandos e dos artigos que estão no prelo. No entanto, a meta quadrienal não é passível 

de ser atingida, haja vista que no quadriênio 2017; 2018; 2019 e 2020 o PPGQ iniciou as 

defesas de seus primeiros mestrandos somente a partir de 2018/2. Todavia, acredita-se 

que os dois anos finais do quadriênio permitirão demonstrar o nível de maturidade dos 

docentes do PPGQ/UDESC e que estes serão adequadamente considerados pelo Comitê 

Avaliador. 

Ainda, em reunião de análise crítica parcial do programa, realizada em 26/10/2018 

com todos os DP do PPGQ, identificou-se o elevado investimento financeiro pessoal de 

alguns docentes para realizar a revisão gramatical em língua inglesa de seus artigos 

científicos, caracterizando obstáculo ou atraso para a publicação dos manuscritos. Diante 

disso, o Colegiado realizou um experimento em novembro e dezembro/2018, solicitando 

recurso financeiro à Direção Geral do CCT para pagamento de Pessoa Jurídica realizar 

serviço de revisão de inglês – pleito prontamente aprovado. Diante do sucesso da 

experiência, em 2019 o PPGQ destinou recurso PROAP para esta rubrica, prevendo a 

revisão em língua inglesa de 2 artigos/docente em 2019. Esta iniciativa visa incentivar os 

docentes a submeter seus manuscritos com nível adequado de redação em língua inglesa, 

aspecto importante para o processo de avaliação e aceitação de artigos pelos revisores. 
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Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias 

 

Em atendimento à demanda proposta pela PROPPG, via DPPG, elaboramos um 

documento – de caráter autoavaliativo – para retratar as ações realizadas desde a última 

avaliação quadrienal (2017), visando melhorar nos quesitos em que a avaliação não foi 

positiva. Ao mesmo tempo, relatamos as ações que mantemos com o objetivo de lograr boa 

avaliação no quadriênio em andamento, bem como, desenvolver um trabalho de qualidade 

junto à UDESC. Por fim, apontamos as metas almejadas no término do quadriênio. 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO 

DE CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS 

A proposta para criação e implantação do Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências, Matemática e Tecnologias do PPGECMT, foi fruto de um processo construtivo 

envolvendo um grupo de professores oriundos dos departamentos de Matemática, Física, 

Química e Ciência da Computação do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da UDESC, 

para atender a uma demanda da região. Com a finalização da proposta e a sua aprovação 

nas instâncias internas da universidade, em maio de 2014 ela foi encaminhada à apreciação 

da CAPES, logrando êxito. Assim sendo, a implementação do PPGECMT e o início das 

atividades no Curso de Mestrado Profissional ocorreram em 2015. 

Desde a sua implantação (agosto de 2015), o PPGECMT mantém uma entrada anual 

de alunos, sempre com ingresso no mês de agosto. Quanto à demanda cabe destacar que 

a procura tem sido alta desde a implementação do Curso. No Edital de seleção para a 

primeira turma (2015) teve 61 inscritos para 18 vagas, na segunda turma (2016) foram 85 

inscritos para 28 vagas; na terceira turma (2017) 102 inscritos para 22 vagas; na quarta 

turma (2018) foram 85 inscritos para 22 vagas e na quinta turma (2019) foram 80 inscritos 

para 23 vagas. Para uma melhor visualização estes dados estão retratados no Gráfico 1: 

 

 

Gráfico 1: Relação entre procura e vagas, desde o início do curso. 
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Os candidatos são oriundos principalmente da região Norte do Estado, do Vale do 

Itajaí e Alto Vale e em menor número de regiões mais afastadas do Estado (Sul e Oeste) e 

de outros estados do país. 

O público alvo de nosso Curso se volta à professores que atuam em diferentes níveis 

e com formação inicial. Neste sentido são aceitas inscrições ao Curso de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias professores portadores de 

diploma de graduação em Licenciatura em Ciências, Computação/Informática, Física, 

Matemática e Química, bem como profissionais portadores de diploma de graduação em 

áreas afins que comprovem atuação na docência (conforme Art. 14° da Resolução 

CPPGECMT nº 004/2016) na Educação Básica, Ensino Profissionalizante ou Ensino 

Superior. Dessa forma, temos contribuído significativamente com a formação continuada 

de professores. 

Para uma caracterização mais detalhada de nossos alunos (professores em serviço) 

realizamos uma análise sobre o tempo de formação até o momento de ingresso no curso e 

o resultado está sintetizado no Gráfico 2: 

 

 

Gráfico 2: Tempo de formação no momento de ingresso no curso. 

 

Do Gráfico 2 evidencia-se que temos estudantes (professores) com diferentes níveis 

de experiência na docência, muito embora, com maior concentração de professores com 1 

a 4 anos e com 8 a 14 anos. 

Em relação a área de formação inicial de nossos mestrandos, constatamos uma 

maior concentração de professores licenciados em matemática, seguidos das diferentes 

áreas de ciências (Física, Biologia e Química), que somados se aproximam do número de 

professores de matemática, conforme ilustra o Gráfico 3: 
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Gráfico 3: Formação inicial. 

 

Até o momento temos um total de 56 Dissertações e Produtos Educacionais 

defendidos e uma agenda de mais 3 (três) defesas para este ano. Portanto, fecharemos o 

ano de 2019 com 59 defesas realizadas no Curso. Toda esta produção está disponibilizada 

gratuitamente em repositórios nacionais – Produtos Educacionais na eduCAPES e 

Dissertações na Plataforma Sucupira – e nas plataformas locais (página do PPGECMT e 

na biblioteca universitária da UDESC). Todas as Dissertações e Produtos Educacionais 

foram defendidas em sessões públicas, mediante apreciação de bancas compostas por 

pelo menos um membro externo à UDESC. 

No Quadro 1 sintetizamos os dados apresentados anteriormente, bem como, ele 

retrata o fluxo discente no Curso desde a sua implementação até o momento (novembro de 

2019). 

 

Quadro 1: Fluxo Discente 

 
 

 

O tempo médio de titulação dos egressos, durante os anos de 2017 e 2018 é de 24 

meses, dentro do prazo máximo estabelecido no projeto do Curso. Cabe ressaltar também 
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que ao longo deste período, além da elaboração das Dissertações e Produtos 

Educacionais, também teve produção científica mediante a publicação de artigos e 

trabalhos em eventos; desenvolvimento de cursos de formação continuada, ações de 

extensão e trabalhos técnicos. 

Com base nos números retratados fica evidenciado, por um lado, a grande demanda 

de professores que buscam a oportunidade de formação complementar e por outro lado, a 

importância do PPGECMT para o processo de formação continuada de professores, 

mediante o estreitamento entre os aportes teórico-conceituais (pesquisa na área de Ensino 

em Ciências, Matemática e Tecnologias) e o desenvolvimento de Produtos Educacionais e 

o aprimoramento didático-pedagógico dos egressos do Curso. 

Para atender às demandas de trabalho junto ao PPGECMT contamos com um quadro 

docente que se mantém regularmente estável e ativo, conforme retrata o Quadro 2: 

 

Quadro 2: Fluxo Docente 

 
 

O Curso iniciou suas atividades com doze professores permanentes, todos efetivos 

da UDESC, e dois professores colaboradores – externos à UDESC. Em 2017 foi lançado 

edital de credenciamento e foi credenciada uma professora (Dra. Fabiola Sucupira Ferreira 

Sell), passando para treze professores permanentes. A partir do segundo semestre de 

2018, a Prof. Dra. Luciane Mulazani dos Santos passou a compor o quadro de professores 

colaboradores e não mais o de professores permanentes. Esta foi uma solicitação da 

própria professora, pois passou a integrar o corpo docente de outro programa de pós-

graduação da UDESC, com possibilidade de orientação de alunos de doutorado na área 

de Educação. De toda forma, salienta-se que a atuação da professora junto ao PPGECMT 

continua bastante ativo (orientação, publicações, bancas, projetos de pesquisa, entre 

outras atividades). 

Durante o segundo semestre de 2018 foi lançado edital para credenciamento de 

professores para compor o quadro de professores permanentes do programa (duas vagas). 

Tiveram três professores inscritos e dois classificados para as vagas previstas. Passaram a 

compor o corpo docente permanente do PPGECMT os professores Dr. Alex Bellucco do 

Carmo e Dra. Silvia Teresinha Frizzarini. Dessa forma, no final de 2018 o corpo docente do 

programa compunha-se de 14 professores permanentes e 03 professores colaboradores. 

Em outubro foi lançado edital para recredenciamento docente e o resultado deste processo 

terá validade a partir de 2020. 
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AVALIAÇÃO DA QUADRIENAL ANTERIOR (2013-2016) 

 

Na quadrienal de 2013-2016 o Curso de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências, Matemática e Tecnologias do PPGECMT não foi avaliado em sua totalidade, 

conforme especificado na Ficha de Avaliação da CAPES: “Por ser um programa novo, não 

poderá ser ainda avaliado em sua totalidade, tendo em vista que foi iniciado em agosto de 

2015 e não foram realizadas defesas no quadriênio”. Dos cinco quesitos de avaliação (I – 

Proposta do Programa; II – Corpo Docente; III – Corpo Discente e Trabalho de Conclusão; 

IV - Produção Intelectual e V – Inserção Social) quatro foram objeto de apreciação, 

excetuando-se apenas o terceiro - III – Corpo Discente e Trabalho de Conclusão – pois, 

ainda não se aplicava. 

No Quadro 3 apontamos o resultado da avaliação da Comissão de Área sobre o 

mérito do programa: 

 

Quadro 3: Avaliação da Comissão de Área 

 

 

A comissão de área, em seu texto de parecer, conclui que “Embora haja indicadores 

que precisam ser melhorados, percebe-se que o Programa percorre sua trajetória no 

sentido da consolidação, mas, considerando que ainda não é possível avaliá-lo em sua 

totalidade, a comissão sugere a manutenção da nota 3”. O parecer do sobre o mérito da 

proposta foi no mesmo sentido, ou seja, aprovou as deliberações e reconsiderações 

elaboradas pela comissão de área. 

 

AÇÕES REALIZADAS PARA MANTER ASPECTOS BEM AVALIADOS E APRIMORAR 

ELEMENTOS MAIS FRACOS 

 

O primeiro quesito I – Proposta do Programa foi avaliado como “Muito Bom”. 

Durante este quadriênio ainda não teve alterações na Proposta do Programa, mas esta 

passará por revisões decorrentes da modificação do Regimento Geral da Pós-Graduação 

da UDESC (mudanças devem ser efetivadas em 2020). Cientes disso, a coordenação, em 

conjunto com o corpo docente, está em trabalho de configuração de uma nova proposta 

curricular que possa atender tanto as demandas do Regimento Geral da UDESC quanto 

manter a consistência e coerência da proposta do Curso. Também em torno deste quesito, 

cabe ressaltar que o programa, em futuro próximo, passará a contar com espaço físico 

próprio para instalação de secretaria e salas de apoio ao trabalho dos estudantes e 

professores do PPGECMT. Alcançando-se êxito nestas duas frentes, é provável que se 
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mantenha a boa avaliação alcançada na quadrienal anterior. 

Em relação ao segundo quesito (II – Corpo Docente), também obtivemos uma 

avaliação “Muito Bom”. Conforme retratamos no Quadro 2, o fluxo docente junto ao 

programa tem sofrido poucas alternâncias. Todos os professores credenciados junto ao 

programa participam da orientação de alunos, de bancas de defesa, nas atividades de 

ensino (ministrando disciplinas) e possuem projetos de pesquisa e extensão que mantêm 

estreita relação com as linhas de pesquisa do programa. Os professores credenciados 

durante o segundo semestre de 2018 também já passarão a assumir orientações e 

atividades de ensino a partir do próximo semestre (quando ocorrerá o ingresso da primeira 

turma após o credenciamento destes docentes). 

Para o segundo semestre deste ano (2019) temos a previsão de realizar um 

processo de recredenciamento geral, com a possibilidade de abertura de mais uma ou duas 

vagas novas. O programa possui regras claras de recredenciamento, estabelecidas em 

resolução interna (Resolução PPGECMT n°005/2016) e que se espelha nos quesitos e 

critérios avaliativos estabelecidos nos documentos de área da qual fizemos parte. Com 

base em análise prévia, cabe adiantar que em sua grande maioria os professores 

atualmente credenciados conseguirão se manter junto ao programa. Neste sentido, também 

vimos este mecanismo de recredenciamento como aliado para manter a produtividade de 

todos os docentes credenciados. 

Ainda em relação a atuação do Corpo Docente podemos destacar aspectos que 

demonstram a integração entre o PPGECMT e a graduação, quais sejam: 

 

- Os professores atuam simultaneamente nos cursos de graduação vinculados 

aos seus departamentos de origem; 

- Os professores coordenam projetos de pesquisa, extensão e ensino que 

envolvem tanto alunos do mestrado quanto alunos da graduação; 

- Os Produtos Educacionais desenvolvidos pelos alunos do Curso de Mestrado 

são objeto de estudo e análise em disciplinas dos cursos de graduação, em 

especial, naquelas com foco na formação didático-pedagógica; 

- Dissertações e Produtos Educacionais desenvolvidos com foco no ensino 

superior. 

 

A integração entre o PPGECMT e a graduação foi avaliada positivamente na 

quadrienal anterior e ela continua ocorrendo ao longo deste quadriênio, ampliada pela 

oferta de produções oriundas dos trabalhos de conclusão (dissertações e produtos 

educacionais). 

O terceiro quesito (III – Corpo Discente e Trabalho de Conclusão) não foi objeto 

de avaliação na quadrienal anterior, pois ainda não tínhamos defesas realizadas. Neste 

quadriênio já haverá possibilidade de avaliação de aspectos relativos ao corpo discente e 

os trabalhos de conclusão, em nosso caso materializados em Dissertações e Produtos 

Educacionais. Na seção introdutória deste documento apresentamos os dados relativos a 

procura e oferta de vagas, bem como, sobre o fluxo discente no Curso (Quadro 1). Na 

análise destes dados é possível concluir que a procura pelo Curso tem sido elevada (na 

ordem de 3 a 4 candidatos por vaga) e se manteve regular desde a implementação do 

programa. O fluxo discente, até o momento, também é bastante positivo, pois, temos uma 

média de 24 meses para a conclusão dos trabalhos (defesas das dissertações e produtos 
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educacionais) e com baixo número de desligamentos e abandonos. 

As 56 Dissertações e Produtos Educacionais defendidas durante os anos de 2017 a 

2019 expressam um quantitativo bastante significativo, isto é, há uma contribuição 

importante do programa com a formação continuada de professores da área de Ensino de 

Ciências, Matemática e Tecnologias e a produção de conhecimento na área. Igualmente 

importante é o cuidado que o programa mantém em relação à distribuição das orientações, 

que procuramos manter homogênea entre os docentes permanentes. Os docentes 

colaboradores têm participado mais ativamente em coorientações. 

Temos mantido foco e atenção quanto a qualidade e aplicabilidade dos trabalhos de 

conclusão. Em relação à qualidade conseguimos retornos positivos dos membros externos 

que compõe as bancas avaliativas e ela se retrata nas dissertações e produtos educacionais 

desenvolvidos. Para fomentar essa qualidade, em particular sobre os Produtos 

Educacionais produzidos, mantemos como prática: 1) as validações efetuadas em 

contextos próprios, bem como, por banca examinadora em defesa pública, composta por 

1/3 de membros externos à instituição; 2) o registro de análise das implementações nos 

textos das dissertações e o registro de licença jurídica gratuita no Creative Commons; 3) a 

utilização, mediante implementação, no contexto ao qual se destina (educação, cultura, 

divulgação científica, CT&I), mediante análise registrada e publicada no texto da 

dissertação (acessível na plataforma sucupira e nos sites do programa e da biblioteca 

universitária); 4) o acesso livre (on line) em repositório nacional (eduCapes) e sites do 

programa e da biblioteca universitária da UDESC. 

Quanto à aplicabilidade dos trabalhos de conclusão produzidos, cabe ressaltar que 

muitos trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos mestrandos têm como foco aspectos 

inerentes aos processos de ensino e aprendizagem na Educação Básica e, portanto, vários 

Produtos Educacionais apresentam proposições didático-pedagógicas para este nível 

escolar. Todos estes Produtos Educacionais são implementados em sala de aula e essa 

intervenção passa por análise, que é retratada nas Dissertações. 

Sob outro olhar, os trabalhos desenvolvidos junto ao programa possuem um aspecto 

de inserção social importante, qual seja: contribuição na formação continuada de 

professores em serviço. A maioria de nossos alunos são professores que atuam na 

Educação Básica e o trabalho de mestrado oferece a eles uma oportunidade de 

aprimorarem sua prática pedagógica mediante a incorporação de contribuições teóricas, 

metodológicas e epistemológicas da pesquisa em ensino de Física, Química e Matemática 

e Tecnologias, em suas atuações profissionais. Além disso, eles tornam-se multiplicadores 

de inovações didático-pedagógicas em suas escolas e, particularmente, entre seus colegas. 

Propostas e recursos didático-pedagógicos se materializam mediante o desenvolvimento 

dos Produtos Educacionais (vários deles são implementados em contextos reais de sala de 

aula, buscando- se o aprimoramento e as evidências de validade). 

Em relação aos resultados alcançados e materializados nas dissertações e produtos 

educacionais é necessário aprimorar e agilizar o ritmo de publicação destes, por meio de 

artigos, em periódicos qualificados em nossa área. 

O quarto quesito avaliado na quadrienal 2013-2016 foi a Produção Intelectual e 

o programa obteve a avaliação “Bom”. No entanto, no item “Produção artística, técnica, 

patentes, inovações e outras produções consideradas relevantes” a avaliação foi regular. 

Essa avaliação se justifica, pois, naquele momento o programa não tinha nenhum Produto 

Educacional defendido. Os produtos educacionais constituem uma das produções técnicas 
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centrais em Mestrados Profissionais. 

Parâmetros e valores usados (até o momento) para a classificação individual dos 

Produtos Educacionais de Mestrados Profissionais da Área de Ensino, estão retratados nos 

Quadros 4 e 5: 

Quadro 4: Parâmetros Avaliativos do Produtos Educacionais 

 

 

Quadro 5: Ponderação de estratos relativos a Produtos Educacionais 

 

 

No caso dos critérios avaliativos dos Produtos Educacionais se mantiverem para esta 

quadrienal (no Seminário de Meio Termo a indicação é que se mantenha, com poucas 

modificações), conseguiremos melhorar significativamente nossa avaliação quanto à 

produção técnica. Pela prática mantida durante o desenvolvimento, validação e defesa dos 

Produtos educacionais (conforme descrito anteriormente) temos condições de obter 

pontuações que podem oscilar entre 85 e 100 por produção. 

Em relação às publicações qualificadas (artigos em periódicos), a avaliação foi “muito 

bom”. A produção em Qualis A no período 2015-2016 envolveu 11 artigos no estrato A1-A2 

(A1: 1, A2: 10) e 31 no estrato B1-B4 (B1: 17, B2: 4, B3: 6 e B4: 4). Nos dois primeiros anos 

do atual quadriênio (2017-2018) temos mantido essa produção, com melhora quantitativa 

e qualitativa, conforme pode ser observado no Gráfico 4. 
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Gráfico 4: Artigos publicados em periódicos durante 2017 e 2018.  
Esses dados mudarão com a consolidação do novo Qualis em processo de aprovação 

 

Do Gráfico 4 depreende-se que há um total de 16 artigos publicados em extrato A1-

A2 e 31 em extrato B1-B5. A concentração dos artigos fica no qualis restrito A1-B1. Além 

disso, percebe-se uma melhora no número de publicações do ano de 2017 para 2018. Estes 

são dados avaliados com base nos critérios de qualis existentes para nossa área hoje. 

No entanto, este cenário poderá mudar significativamente, dependendo de como as 

modificações previstas no sistema de avaliação, em particular na atribuição de qualis aos 

periódicos, forem atingir/incorporadas pela área de Ensino. 

Afora isso, temos inúmeras publicações de trabalhos completos em eventos da área 

de Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias, bem como, a publicação de livros e 

capítulos de livros. 

Neste ano de 2019 já temos artigos, trabalhos em eventos e capítulos de livros 

publicados, mantendo a tendência de 2017-2018. No entanto, temos com meta aprimorar 

quantitativa e qualitativamente a produção acadêmica em periódicos, retratando os 

resultados alcançados com as dissertações e produtos educacionais defendidos. 

O quinto quesito avaliado foi a Inserção Social e foi chancelado como “Bom”. O 

programa mantém, desde sua implantação, um claro e forte impacto no que se refere a 

inserção social, promovida por trabalhos desenvolvidos pelos docentes e discentes do 

PPGECMT. Isto se materializa em diferentes frentes, das quais destacamos: 

 

- Contribuição na Formação Continuada de Professores em Serviço: grande 

maioria de nossos alunos são professores que atuam na Educação Básica e, 

com isso, estes professores aprimoram sua prática pedagógica mediante a 

incorporação de contribuições teóricas, metodológicas e epistemológicas da 

pesquisa em ensino de Física, Química e Matemática e Tecnologias, em suas 

atuações profissionais. Além disso, tornam-se multiplicadores de inovações 

didático-pedagógicas em suas escolas e, particularmente, entre seus colegas. 
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Propostas e recursos didático-pedagógicos se materializam mediante o 

desenvolvimento dos Produtos Educacionais (vários deles são implementados 

em contextos reais de sala de aula, buscando-se o aprimoramento e as 

evidências de validade); 

 

- Desenvolvimento de Projetos de Extensão: o corpo docente do PPGECMT está 

fortemente envolvido nos trabalhos de extensão universitária (retratado nos 

inúmeros projetos de extensão importados/relacionados no relatório Coleta 

Capes 2017-2018). Os projetos coordenados por professores do programa 

possuem diferentes frentes de atuação, dentre as quais destacamos algumas 

para fins de exemplificação: 

 

I. Formação Continuada por meio do Programa de Extensão - Ensino de 

Ciências e Matemática: Abordagens Interdisciplinares. Por meio deste 

programa há regularmente Cursos de Formação Continuada de 

Professores de Física, Matemática, Química, Ciências, mediante 

convênios/parcerias firmadas entre Secretarias Estaduais e Municipais de 

Joinville e região. Cursos estes centrados e relacionados às temáticas de 

pesquisa dos professores e discentes do PPGECMT, bem como, alunos da 

graduação dos Cursos da UDESC. Cabe ressaltar que este programa 

fortalece a parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências, Matemática e Tecnologias (PPGECMT) e o Laboratório 

Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE). 

 

II. Divulgação Científica: neste campo temos projetos que se voltam a divulgar 

a Ciência junto aos estudantes da Educação Básica e comunidade em 

geral. Exemplos: 

Programa de extensão “Com Ciência” – em 2018 foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: 1) Café com Leitura, no qual participam professores e 

estudantes do ensino básico e alunos e docentes da UDESC, na discussão de 

clássicos da literatura de divulgação científica. 2) Show da física, voltado 

principalmente para as redes de ensino de educação básica e ao público geral, 

visando tornar a ciência atrativa por meio de um show de entretenimento 

envolvendo experimentos científicos. 3) LABDEF, que visa oportunizar, a 

estudantes da educação básica e superior, o contato com experimentos 

instigantes da curiosidade científica por meio de visitações ao laboratório e, 

também, pelo empréstimo de experimentos para docentes das escolas da região. 

Programa de Extensão “Momento Químico” - esse programa fornece apoio 

didático ao estudante de “Química por meio de jornais impressos e por via digital” 

<https://jornalmomentoquimico.wordpress.com/sobre/>. O Jornal Momento 

Químico tem suas edições impressas e entregues para alunos e funcionários da 

UDESC, bem como para estudantes do Ensino Médio onde os acadêmicos da 

Licenciatura em Química desenvolvem suas aulas. 

III. Cultura e Comunicação: Programa de Extensão “Quero entender você: 

ações para apoiar a comunicação”. Este programa contemplou duas 
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frentes, uma delas, O Cineclube CCT e a outra Conversação em Libras. 

 

IV. Cultura, Esporte e Arte: Núcleo de Estudos em Xadrez & Tecnologias (NexT) 

é um núcleo de estudos e uma comunidade de prática, que tem como 

missão estudar continuamente o Jogo de Xadrez em conexão com a 

pesquisa, desenvolvimento, compartilhamento e disseminação de teorias e 

tecnologias que colaborem com a sua aprendizagem, treinamento, prática e 

estudo. No NexT o Xadrez é tratado tanto como Esporte, quanto Ciência, 

Cultura e Arte! O NexT promove um Xadrez Plural para uma Vida Plural! 

Há diferentes atividades vinculadas ao NexT, dentre elas destacamos, O 

Projeto de Extensão "Cursos de Xadrez na Universidade" que tem como 

principal objetivo estabelecer a construção do conceito de uma Academia 

Universitária de Xadrez na UDESC Joinville. Este projeto propõe a oferta de 

cursos de Xadrez no nível básico e no nível intermediário, permitindo aos 

aprendizes o acesso ao conhecimento enxadrístico introdutório e 

intermediário nas fases de abertura, meio-jogo e finais, envolvendo os 

conceitos elementares de tática e estratégia. Este projeto também prevê 

equipar continuamente a biblioteca universitária, propondo a aquisição de 

amplo acervo bibliográfico na área de Xadrez. Cursos Gratuitos e Abertos 

à Comunidade!  

Maiores detalhes: 
<http://nextxadrez.blogspot.com/p/projeto-cursos-de-xadrez-nauniversidade.html>. 

 

V. Integração entre Ciência, Computação e Sociedade: O programa de 

extensão “Interagir: Integração entre Ciência, Computação e Sociedade” 

possui eixos principais relacionados: o primeiro visa disseminar a Ciência 

e a Computação, e incentivar profissionais, professores e estudantes das 

áreas relacionadas (e.g. computação, matemática, engenharias, 

tecnologias, educação, etc.) a aprofundarem seus conhecimentos e 

habilidades. O segundo visa promover o nome da UDESC, enquanto 

instituição de ensino, pesquisa e extensão de qualidade, apta a contribuir 

com o desenvolvimento social, científico e tecnológico. Os eixos são 

apoiados por 3 projetos que englobam diversas ações: 

a) Catarinas: Trata de ações afirmativas para envolvimento das mulheres 

na ciência, fortalecer e incentivar a presença da mulher na tecnologia 

por meio de oficinas, encontros e debates, abertos a comunidade 

sempre promovendo a igualdade e a inclusão; 

b) Eu quero programar: Ensino de Algoritmos e Programação para a 

comunidade, que de um lado faz a conexão entre ensino-extensão, 

onde estudantes estarão envolvidos na discussão da temática, 

visando a melhoria dos ambientes computacionais com a sociedade 

por meio de desenvolvimento tecnológico; e que de outro lado, 

compreende as questões técnicas para a realização de minicursos e 

planejamento de materiais para oferta destes à comunidade; 

http://nextxadrez.blogspot.com/p/projeto-cursos-de-xadrez-nauniversidade.html
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c) Cientistas Anônimos: Visa auxiliar estudantes a fazer ciência, apoiar 

a apresentação a produção científica e Internacionalização da 

universidade. Faz a conexão da pesquisa- extensão de maneira que 

estudantes possam aprimorar suas técnicas de apresentação e 

comunicação, fazendo a difusão informacional da UDESC na 

comunidade. Trata de ações sociais e de divulgação com a 

comunidade local e regional. 

Afora isso, cabe ressaltar ainda a participação do PPGECMT nos projetos do PIBID 

da Química, Matemática e Física. Professores credenciados ao programa atuam na 

coordenação e/ou participam das atividades desenvolvidas junto a estes projetos. As ações 

desenvolvidas têm uma relação direta com a educação básica, no momento em que 

participam professores das escolas e alunos da graduação, em formação inicial (tendo 

vivências diretas nas escolas). 

 

METAS PARA O QUADRIÊNIO VIGENTE (2017-2020) 

 

Nesta seção destacamos as principais metas previstas pelo programa durante a 

quadrienal em vigência: 

 

• Seguir com o processo de formação profissional de professores, visando 

chegar ao término do quadriênio com aproximadamente 80 defesas de 

Dissertações e Produtos Educacionais. Desta forma, atenderemos um dos 

propósitos centrais dos mestrados profissionais em Ensino, isto é, contribuir 

com a formação continuada de professores e com a solução de problemas da 

realidade local destes profissionais; 

• Elaborar e realizar uma avaliação sistematizada dos egressos do Curso, 

visando mapear as contribuições do Curso para suas carreiras e atuações 

profissionais. Cabe destacar que recentemente, ao longo do V COLBEDUCA 

– Colóquio Luso-Barsieleiro de Educação, realizado nas dependências do 

CCT/UDESC durante os dias 29 e 30 de outubro, realizamos duas mesas 

redondas com foco na avaliação de egressos (IMPACTO E CARÁTER 

INOVADOR NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DE EGRESSOS DO 

PPGECMT/UDESC). Em uma das mesas focamos em egressos da subárea 

de Ensino de Ciências e na outra mesa o foco se voltou para subárea de 

ensino de matemática e tecnologias. Em ambas as mesas estiveram 

presentes 4 (quatro) egressos; 

• Realizar uma análise, categorização e autoavaliação dos Produtos 

Educacionais produzidos ao longo do quadriênio. Com essa avaliação 

pretende-se caracterizar, para além da qualidade dos Produtos Educacionais 

elaborados, o impacto e o caráter inovador desta produção; 

• Seguir com a realização e valorização das atividades de Inserção Social, por 

meio de ações diretamente relacionadas aos Trabalhos de Conclusão dos 

mestrandos, bem como, mediante as ações de extensão coordenadas pelos 

docentes do programa – atividades estas que mantêm estreita articulação e 
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aderência às perspectivas formativas e informativas do programa; 

• Agilizar e aprimorar quantitativa e qualitativamente a produção acadêmica em 

periódicos, retratando os resultados alcançados com as dissertações e 

produtos educacionais defendidos (foco e atenção para a nova estratificação 

do Qualis); 

• Realizar um processo de recredenciamento geral e ampliar o número de 

vagas para docentes permanentes no programa (desde que atendam aos 

requisitos estabelecidos), para melhor atender à demanda de candidatos nos 

processos seletivos; 

• Estruturação de espaço físico específico do PPGECMT para o 

desenvolvimento das ações inerentes ao Curso – demanda muito necessária 

para consolidação do programa; 

• Consolidação do Curso - focando na qualidade do trabalho realizado e, 

consequentemente, no aumento do conceito do Programa na próxima 

avaliação (que será a primeira avaliação pós defesas, ou seja, a primeira 

avaliação completa); 

• Iniciar grupo de trabalho para avaliar as condições acadêmico-científicas para 

elaboração de proposta de curso de doutorado profissional em Ensino, 

visando atender uma demanda de nossa região. Recebemos consultas 

semanais de interessados por um curso de doutorado na área de 

concentração do programa. 
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Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 

 

Programa: ENGENHARIA CIVIL (41002016157P9)  

Modalidade: ACADÊMICO Área de Avaliação: ENGENHARIAS I  

  

Neste relatório são apresentadas ações corretivas ou decorrentes de planejamento 

interno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Tais ações são descritas de 

maneira relacionada ao parecer da comissão da área Engenharias I da CAPES na Avaliação 

Quadrienal 2017. Assim, é apresentada a apreciação da comissão e, em seguida, o relatório 

de ações implementadas ou em implementação por parte do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Civil.  

Como o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) da Universidade 

do Estado de Santa Catarina (UDESC) teve início no segundo semestre de 2015, na 

Avaliação Quadrienal da CAPES do ano de 2017, a CAPES manteve a nota de recomendação 

por ela atribuída aos programas que não completaram um ciclo avaliativo de quatro anos por 

não terem ainda condições de serem avaliados em sua plenitude. Na apreciação da Comissão 

de Área, considerou-se que deveria ser mantida a nota atribuída quando da aprovação do 

curso (nota 3).  

  

 
 

A criação do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em nível de Mestrado Acadêmico 

em Engenharia Civil (PPGEC) do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da Universidade 

do Estado de Santa Catarina (UDESC), no ano de 2015, justificou-se pela demanda existente 

de profissionais oriundos das instituições de ensino superior da região de Joinville que 

buscam o aperfeiçoamento técnico-científico aprofundado neste importante ramo da ciência.  

O curso é oferecido de forma gratuita, objetivando a produção científica, a partir do 

relacionamento entre docentes e discentes e da problemática a ser resolvida, dentro das 

linhas de pesquisa identificadas e de competência do corpo docente. Além disso, existe 

também a necessidade de verticalização da Universidade, objetivando a oferta de um maior 

número de cursos stricto sensu em nível de mestrado e doutorado. O entendimento é de que 

estes possam ser parcialmente responsáveis pelo avanço científico e tecnológico, sobretudo 

da região norte catarinense. Os projetos de pesquisa encerrados e em andamentos estão 
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vinculados às Linhas de Pesquisa Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável na 

Construção Civil (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Projetos de pesquisa desenvolvidos de 2015 a 2019 

Coordenador Projeto Início Fim 

A
d
ri

a
n
a
 G

o
u
la

rt
 d

o
s
 S

a
n
to

s
 

Avaliação da deformabilidade de estruturas de pavimentos asfálticos 2019 Atual 

Influência do resíduo de rejeitos da construção civil como substituto do 
agregado 

natural no concreto dosado para fins de pavimentação 

2018 Atual 

Análise da utilização de PVC moído como substituto parcial do agregado 
miúdo 

natural na resistência de blocos de concreto para pavimentação 

2016 2017 

Avaliação da eficiência do tipo de vegetação no aumento da resistência ao 

cisalhamento do solo de taludes e encostas da BR 101 

2015 2016 

Avaliação da influência da qualidade posicional de cartas urbanas no 
resultado 

do georreferenciamento 

2013 2015 

Avaliação do comportamento mecânico de blocos de concreto para 

pavimentação usando em sua composição agregado miúdo reciclado 

2013 2015 

A
n
a
 M

ir
te

s
 

H
a

c
k
e

n
b

e
rg

 

Avaliação do desempenho térmico e eficiência energética de edificações 
em cidades no norte do estado de Santa Catarina 

2018 Atual 

Avaliação da qualidade das vias cicláveis no município de Joinville 2016 Atual 

A
n
d
re

z
a

 

K
a

lb
u

s
c
h
 

Avaliação das condições de operação de equipamentos hidrossanitários 
em 

edificações públicas da cidade de Joinville - SC 

2013 2017 

Investigação de fatores relacionados ao consumo de água no ambiente 

construído 

2017 Atual 

C
a

rm
e

a
n

e
 

E
ff
ti
n
g

 Caracterização Experimental e Numérica das Propriedades Mecânicas e 
Térmicas de Materiais Cimentícios 

2015 Atual 

E
d
g

a
r 

O
d

e
b

re
c
h

t 

Interpretação de ensaios de campo em solo com drenagem parcial 2018 Atual 

Fundações Profundas Carregadas Horizontalmente e Verticalmente 2018 Atual 

Potencial de Liquefação de Resíduos de Mineração estimados através de 
ensaios 

de campo 

2014 2017 

E
lis

a
 H

e
n
n

in
g

 

Usos finais e atitudes ambientais: investigando o consumo de água em 
uma 

universidade 

2018 Atual 

Reamostragem bootstrap e testes de permutação no ensino de Inferência 

Estatística 

2018 Atual 

Jogos cooperativos como instrumentos de avaliação da aprendizagem 2016 Atual 

Gráficos de Controle Estatístico de Processos no Monitoramento do 

Consumo 

Predial de Água 

2014 2018 

Estudo das Técnicas de Estatística Multivariada Aplicadas ao Controle 
Estatístico 

de Processo 

2014 2015 
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Modelo econométrico para estimar uma matriz origem-destino (matrizo-d) 
de 

viagens de bicicletas em redes urbanas no município de Joinville 

2013 2016 

Análise da validação de um instrumento de avaliação docente 2013 2016 

M
a
ri
a

n
n
a

 A
n
s
ili

e
ro

 d
e
 O

liv
e

ir
a
 

C
o
e
lh

o
 L

o
re

n
c
e

t 

Desenvolvimento e aplicação de métodos numéricos a problemas do 
contínuo 

2017 Atual 

Estudo da aplicação do bambu em estruturas 2016 Atual 

Experimentos e modelagem em materiais de membrana para 
transformação 

urbana, sustentabilidade e eficiência 

2015 2017 

Análise biaxial de membranas 2015 Atual 

Desenvolvimento e aplicação de métodos numéricos a problemas do 
contínuo 

2014 2016 

Análise experimental e numérica de vigas com concreto de agregado 
reciclado 

2013 2015 

S
iv

a
ld

o
 L

e
it
e
 C

o
rr

e
ia

 

Caracterização e desenvolvimento sustentável de refratários magnesianos 

contendo rejeitos de fornos de indução 

2016 Atual 

Propriedades físico-quimicas, mecânicas e de durabilidade de 
argamassas e concretos contendo geopolímerosPropriedades físico-
quimicas, mecânicas e de 

durabilidade de argamassas e concretos contendo geopolímeros 

2016 Atual 

Desenvolvimento sustentável de compostos refratários magnesianos 
contendo 

rejeitos de fornos de indução 

2015 Atual 

Caracterização e desenvolvimento sustentável de cimentos de 

geopolímeros a 

partir de rejeitos industriais 

2015 Atual 

Aplicação de Técnicas de Análise de Imagens e Microscopia Eletrônica de 
Varredura na Caracterização de Argamassas e Concretos Contendo 
Rejeitos 

2013 2015 

V
ir
g
ín

ia
 G

ra
c
e
 B

a
rr

o
s
 

Simulação numérica do escoamento superficial e impacto sobre o nível 
hidrométrico em uma bacia hidrográfica de Joinville-SC a partir do uso de 

concreto perméavel com resíduo de indústria de reciclagem de papel 

2017 2019 

Caracterização de níveis hidrométricos de alerta e emergência de 
inundações dentro do contexto da política nacional de proteção e defesa 
civil em bacias 

hidrográficas do município de Joinville, SC 

2016 Atual 

Hidrologia em regiões de risco em Joinville 2014 2015 

Avaliação da qualidade e da vulnerabilidade dos aqüíferos da região 
nordeste do Estado de Santa Catarina frente aos cenários de mudanças 
climáticas. Uma 

contribuição para as estratégias e programas de gestão integrada das 
águas 

2014 2015 

[H2OENT] Água: Uma contribuição do Design na acessibilidade para 
pessoas com 

necessidades especiais, visando à sustentabilidade socioambiental. 

2013 2015 

Uso do design como ferramenta para auxílio na construção da 
comunicação visual (sinalização) para o projeto Rota Segura do Município 
de Joinville, SC: 

Defesa Civil e Educação Continuada 

2013 2015 
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Em parceria com o Departamento de Engenharia Civil, o PPGEC da UDESC propicia 

aos discentes a oportunidade de pesquisa em vários laboratórios que atendem as linhas de 

pesquisa em infraestrutura urbana e desenvolvimento sustentável na construção civil. Os 

laboratórios disponíveis para desenvolvimento de pesquisas do PPGEC UDESC são:  

- Laboratório de Materiais de Construção Civil; 

- Laboratório de Estruturas; - Laboratório de Hidráulica e Hidrologia; 

- Laboratório de Sistemas Prediais; 

- Laboratório de Geotecnia e Pavimentação; 

- Laboratório de Topografia e Geoprocessamento; 

- Laboratório de Informática (LabCad).  

O Departamento de Engenharia Civil (DEC) dispõe de espaço físico específico, 

localizado no Bloco L do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT). No Bloco H se localizam os 

laboratórios de Hidráulica e Hidrologia, Geotecnia e Pavimentação, Sistemas Prediais, 

Estruturas e de Materiais de Construção Civil. Este bloco possui também uma sala de aula 

para 90 alunos, sala de estudos exclusiva para alunos do PPGEC, além de diversas salas de 

professores, os quais são responsáveis pelos laboratórios. No Bloco L fica localizada a 

secretaria do PPGEC e uma sala de aula de uso exclusivo do PPGEC, além de salas 

multimídia, sala de reuniões, sala de professores, salas de aula, Laboratório de Topografia e 

Geoprocessamento e Laboratório de Informática (LabCad). Todas as salas de aula são 

climatizadas e equipadas com projetores multimídia. 

É importante ressaltar a constante busca por atualização, aprimoramento e aquisição 

de novos equipamentos de laboratório para o PPGEC. No ano de 2018 foram adquiridos 

alguns equipamentos (equipamento PMX de aquisição de dados; condutivímetro; 

argamassadeira; medidores de vazão com registro em data logger; fluxômetro; barco e motor 

para o laboratório de Hidrologia), além do desenvolvimento e construção de máquina de 

tração biaxial de membranas. Esta máquina está alocada em uma câmara com isolamento 

térmico para ensaios de membranas com temperatura controlada.  
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O PPGEC – UDESC possui atualmente corpo docente composto por 8 (oito) 

professores permanentes e 2 (dois) professores colaboradores. Recentemente houve o 

credenciamento dos professores Tiago José Belli e Itamar Ribeiro Gomes, que devem iniciar 

a orientação de discentes em 2020. Além disso, a professora Marianna Ansiliero de Oliveira 

Coelho solicitou descredenciamento do PPGEC no segundo semestre de 2019 por conta de 

mudança de país e o professor Sivaldo Leite Correia solicitou descredenciamento do PPGEC 

no segundo semestre de 2019 devido à iminente aposentadoria. A Tabela 2 apresenta os 

docentes Permanentes e Colaboradores do PPGEC desde 2015 até 2019. 

 

Tabela 2 – Docentes Permanentes e Colaboradores 

 
 

A Tabela 3 apresenta o perfil do corpo docente atuante de 2015 a 2019, considerando 

a titulação, a Instituição de Ensino Superior (IES), além do ano em que ocorreu a titulação.  
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Tabela 3 – Perfil do corpo docente, considerando a titulação, IES e ano 

 
 

A Tabela 4 apresenta os docentes que atuaram como Professores Orientadores no 

PPGEC, com o número de orientandos e a indicação de participação em projetos de pesquisa. 

Todos os professores com orientação no período participaram de projetos de pesquisa 

institucionais.  

 

Tabela 4 – Professores Orientadores, número de orientandos e  
participação em projetos de pesquisa 

 

Os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos docentes que atuaram como professores 

orientadores no PPGEC de 2015 a 2019 foram apresentados na Tabela 1. Muitos projetos de 

pesquisa desenvolvidos pelos professores do PPGEC contam com participação de outros 

membros do corpo docente. Ademais, os projetos desenvolvidos contemplam a participação 

de alunos da graduação da UDESC em iniciação científica (Tabela 5). Além disso, o corpo 

docente do PPGEC tem atuado no ensino de graduação (Tabela 6) e na orientação de 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) na graduação (Tabela 7). 
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Tabela 5 – Corpo docente e orientação de Iniciação Científica 

 
 

Tabela 6 – Corpo docente e disciplinas oferecidas na graduação 

 
 

Tabela 7 – Corpo docente e orientação de TCCs 
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Na Tabela 8 são apresentados os dados referentes ao número de docentes e discentes 

nos anos de 2017 e 2018. É importante ressaltar que a primeira turma do Mestrado em 

Engenharia Civil do PPGEC UDESC foi titulada no segundo semestre de 2017. 

 

Tabela 8 – Dados referentes ao corpo docente e discente 

 

 

As produções científicas com discentes e egressos do PPGEC (artigos em periódicos 

com Qualis A1, A2, B1 ou B2) são apresentadas na Tabela 9 a seguir. Foram consideradas 

as produções com discentes e egressos nos anos de 2017, 2018 e 2019 (até o momento), 

considerando a avaliação Qualis da CAPES em Engenharias I no quadriênio 2013-2016, uma 

vez que a lista de classificação de periódicos do quadriênio atual não foi oficialmente 

divulgada. Na Tabela os nomes dos discentes e egressos é destacado em negrito. É possível 

notar que houve crescimento no número de publicações se comparados os números de 

artigos publicados em 2018 e 2019. 
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Tabela 9 – Produção discente – artigos em periódicos A1, A2, B1 e B2 

Ano Artigo 
Qualis 

(2013-2016) 

 

 
 

2018 

DIAS, TALITA FLORES; KALBUSCH, ANDREZA; HENNING, ELISA. Factors 
Influencing Water 

Consumption in Buildings in Southern Brazil. JOURNAL OF CLEANER 
PRODUCTION, v. 184, p. 160-167, 2018. 

A1 

PCZIECZEK, A.; EFFTING, C.; SCHACKOW, A.; DIAS, T. F.; GOMES, I. R. 
PROPERTIES OF MORTARS CONTAINING TIRE RUBBER WASTE AND 
EXPANDED POLYSTYRENE (EPS). JOURNAL OF URBAN AND 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING (UFPB), v. 11, p. 219-225, 2018. 

B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019 

GNOATTO, ELOISE LEONORA; KALBUSCH, ANDREZA; HENNING, ELISA. 

Evaluation of the 

Environmental and Economic Impacts on the Life Cycle of Different Solutions 
for Toilet Flush Systems. Sustainability, v. 11, p. 4742, 2019. 

A2 

GARCIA, JANINE; SALFER, LUIS RICARDO; KALBUSCH, ANDREZA; 
HENNING, ELISA. Identifying 

the Drivers of Water Consumption in Single-Family Households in Joinville, 
Southern Brazil. Water, v. 11, p. 1990, 2019 

A2 

PCZIECZEK, Adriane; EFFTING, CARMEANE; GOMES, I. R.; HENNING, E.; 
SCHACKOW, A. 

Statistical analysis of mechanical properties of mortars with fly ash and waste 
tire rubber. REVISTA IBRACON DE ESTRUTURAS E MATERIAIS, v. 12, p. 
790-811, 2019. 

B1 

EFFTING, CARMEANE; SCHACKOW, A.; GOMES, I. R.; FERRARI, A. K. ; 

ALVES, V. O. . Stabilized 

mortar with air incorporator agent and plasticizer set retarder: Performance 
Measurement. REVISTA IBRACON DE ESTRUTURAS E MATERIAIS, 2019. 

B1 

FERRARI, A. K.; SANTOS, A. G. Influência do resíduo de PVC como agregado 
no concreto para peças de pavimentos intertravados. AMBIENTE 
CONSTRUÍDO (ONLINE), v. 19, p. 39-51, 2019. 

B1 

SCHACKOW, ADILSON; EFFTING, CARMEANE; HACKENBERG, ANA 
MIRTHES; BORTOT, ANA BEATRIZ ROZZA; FERRARI, ANA KAROLINY; 
OLIVEIRA, VITOR BOLONHESI. ANÁLISIS DE LA TRANSMITANCIA 
TÉRMICA DE LAS PAREDES Y COBERTURAS PARA CONSTRUCCIONES 
UTILIZANDO HORMIGÓN LIGERO CON VERMICULITA Y EPS. REVISTA 
AIDIS DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES, v. 12, p. 65, 2019. 

B2 

 

Com relação ao tempo médio de titulação, para os alunos titulados em 2018 foi de 27 

meses e para os alunos titulados em 2017, de 24 meses. 
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Como conquista do PPGEC, no ano de 2018, dois (2) dos oito (8) professores 
permanentes do PPGEC tiveram projetos contemplados no edital MCTIC/CNPq Nº 28/2018 - 
Universal: (i) Professora Andreza Kalbusch com o projeto "Investigação de fatores 
relacionados ao consumo de água no ambiente construído" (termo 421062/2018-5); e (ii) 
Professor Edgar Odebrecht com o projeto "Desempenho de estacas escavadas de grande 
diâmetro em solo arenoso sob carregamento vertical a partir de ensaios de campo" (termo 
429022/2018-2). No ano de 2017, professores do PPGEC tiveram projetos contemplados no 
edital de chamada pública FAPESC nº 01/2016: (i) Professora Virgínia Grace Barros com o 
projeto “Simulação numérica do escoamento superficial e impacto sobre o nível hidrométrico 
em uma bacia hidrográfica de Joinville-SC a partir do uso de concreto perméavel com resíduo 
de indústria de reciclagem de papel” (termo de outorga 2017TR674); e (ii) Professora Andreza 
Kalbusch com o projeto “Ambiente construído e sustentabilidade: consumo de água em 
edificações” (termo 2017TR789). No ano de 2019, professores do PPGEC tiveram projetos 
contemplados no edital de chamada pública FAPESC nº 04/2018: (i) Professora Adriana 
Goulart dos Santos com o projeto “Avaliação da deformabilidade de estruturas de pavimentos 
asfálticos” (termo 2019TR634) e (ii) Professora Andreza Kalbusch com o projeto “Eficiência e 
desempenho na utilização de água e energia no ambiente construído” (termo 2019TR7594). 

Com a primeira turma titulada no segundo semestre de 2017, é possível notar que 
houve crescimento da produção bibliográfica dos docentes permanentes do PPGEC, 
conforme Tabela 10 a seguir. As produções bibliográficas foram consideradas conforme 
regras da Avaliação Quadrienal 2013-2016 da área de Engenharias I da CAPES pois não 
foram divulgadas oficialmente as regras de avaliação de meio termo pela Coordenação da 
área Engenharias I. 

 

Tabela 10 - Produção bibliográfica dos docentes permanentes do PPGEC/UDESC 
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Os professores Marianna Ansiliero de Oliveira Coelho e Sivaldo Leite Correia 

solicitaram descredenciamento do PPGEC no segundo semestre de 2019 devido à mudança 

de país e iminente aposentadoria, respectivamente. A coordenação do PPGEC realizou 

buscas dos currículos lattes de professores de vários campi da UDESC para verificar a 

disponibilidade de professores cujas áreas de atuação tivessem aderência com a área 

Engenharias I da CAPES. Como mencionando anteriormente, recentemente houve o 

credenciamento de 2 novos professores que devem iniciar a orientação de discentes em 2020. 

Os professores Tiago José Belli (UDESC Ibirama) e Itamar Ribeiro Gomes (UDESC Joinville) 

atuam respectivamente, na área de tratamento de esgotos e estruturas e devem contribuir 

para o crescimento do PPGEC. Mesmo com estes esforços, o PPGEC deve continuar com 8 

professores permanentes, número inferior ao mínimo estabelecido no Documento de Área 

(Engenharias I) publicado em 02/07/2019 (o número mínimo de docentes permanentes passa 

a ser 12). Neste sentido, o Colegiado do PPGEC solicita especial atenção à necessidade e 

urgência na contratação de professores efetivos, tanto para o Departamento de Engenharia 

Civil da UDESC Joinville, quanto para o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. 

 

 

O PPGEC da UDESC, apesar de ser um Programa de Pós-Graduação novo, possui 

parcerias com Universidades brasileiras (dentre as quais, podem ser citadas Pontifícia 

Universidade Católica - PUC-Rio, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade 

Federal de Santa Catarina) e internacionais (University of Newcastle, Università degli Studi di 

Pavia e Universidade de Cantábria). 

O Programa desenvolve um conjunto de atividades voltadas à inserção social por meio 

de parcerias, convênios e ações conjuntas com o Estado e a sociedade civil. Esta atuação 

vem possibilitando a inserção e o impacto regional do Programa tanto em termos da 

cooperação com a sociedade quanto na análise e formulação de políticas públicas. Nesse 

sentido pode-se citar a participação de docente (Professora Virginia Grace Barros) no 

Conselho Municipal do Meio Ambiente de Joinville-SC, como também no Comitê de 

Gerenciamento das Bacias Hidrográficas dos Rios Cubatão e Cachoeira, em Joinville-SC. Há 

representação do Programa também em Fóruns Municipais sobre Mobilidade Urbana 

(Professora Elisa Henning), os quais são realizados pela Prefeitura Municipal de Joinville. 

Quanto à inserção social do PPGEC - UDESC também pode- se citar o desenvolvimento dos 

seguintes projetos de extensão em 2018: NEMOBIS - Núcleo de Estudos sobre Mobilidade 
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Sustentável; e Determinação de curvas de descarga em rios no Município de Joinville, SC. 

Não existe na região de Joinville um curso stricto sensu que vise o desenvolvimento 

de pesquisas passíveis de serem utilizadas na solução de problemas no âmbito da 

Engenharia Urbana e da Construção Civil, em sua Área de Concentração. Além disso, o 

Estado de Santa Catarina conta com número bastante reduzido de cursos de Mestrado 

Acadêmico em Engenharia Civil quando comparado a outros estados brasileiros. Este 

diferencial permite a realização de pesquisas voltadas para: 

- o desenvolvimento e caracterização de materiais como componentes de 

construções sustentáveis; 

- a eficiência na utilização de recursos no ambiente construído; 

- o desenvolvimento de técnicas, processos e metodologias com vistas à implantação 

e melhoria da infraestrutura urbana, utilizando-se de tecnologias existentes ou novas 

tecnologias para a construção das cidades e manutenção da qualidade de vida; 

- a análise, planejamento e proposta de soluções técnicas e economicamente viáveis 

para os principais sistemas urbanos utilizando técnicas de planejamento e gestão 

apropriadas à Engenharia Urbana. 

 

 

 

Apesar dos esforços voltados à formação discente, à inserção social, ao 

desenvolvimento de parcerias e busca por fomento externo à Universidade e do crescimento 
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da produção bibliográfica dos docentes e discentes do PPGEC, foram listas no Coleta CAPES 

2018 as seguintes metas para o Programa: 

- aumentar a produção científica dos docentes e discentes, principalmente em 

periódicos dos estratos mais elevados. Como as primeiras dissertações defendidas 

foram defendidas em 2017 (segundo semestre), acredita-se que a produção 

científica do Programa aumente; 

- aumentar o número de bolsas de estudo. O número de bolsas de estudos 

concedidas ainda é pequeno, dificultando a permanência de alunos regulares com 

dedicação exclusiva ao curso de mestrado; 

- aumentar a participação dos discentes em publicações e projetos de pesquisa, 

bem como estimular a participação dos alunos de graduação nesses projetos; 

- aumentar o número de projetos que contem com apoio financeiro a partir de órgão 

de fomento à pesquisa; 

- aumentar o intercâmbio nacional e internacional a partir do desenvolvimento de 

projetos de pesquisas em parceria com grupos de pesquisa de outras instituições 

de ensino; 

- equipar os laboratórios com equipamentos modernos e, com isso, aumentar a 

infraestrutura laboratorial. 

 

Destacam-se os esforços atualmente realizados para o desenvolvimento das 

pesquisas no Programa de Pós- Graduação em Engenharia Civil da UDESC, por meio da 

busca por parceiras com órgãos públicos e iniciativa privada, além de importantes 

financiamentos conseguidos junto a agências e órgãos de fomento à pesquisa e inovação, 

como a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina - FAPESC 

e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, constantemente 

citados na seção de agradecimentos de artigos científicos desenvolvidos pelos pesquisadores 

do PPGEC – UDESC. Para finalizar, o entendimento é de que os esforços dos docentes e 

discentes estão concentrados de modo que o curso de Mestrado em Engenharia Civil 

oferecido no PPGEC – UDESC possa alavancar o avanço científico e tecnológico, sobretudo 

da mesorregião Norte Catarinense. 

Por fim, buscam-se como objetivos, a formação e o desenvolvimento dos discentes, o 

crescimento do corpo docente enquanto pesquisadores, a geração de conhecimento 

científico, o desenvolvimento tecnológico regional e a difusão de pesquisas que auxiliem a 

inovação e a elaboração de políticas públicas voltadas à infraestrutura urbana e ao 

desenvolvimento sustentável na construção civil. 
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Programa de Pós-Graduação em Física 

 

Evolução histórica 

 

O Programa de Pós-Graduação em Física – PPGF do CCT/UDESC foi criado em 2006, 

tendo recebido conceito 3 (três) nas avaliações da CAPES referentes aos períodos 2007-

2009, 2010-2012 e 2013-2016. 

No quesito "Proposta do Programa", o PPGF sempre foi avaliado com conceito "Muito 

Bom". No último quadriênio, o comitê de avaliação da CAPES considerou que "O programa é 

consistente e coerente e possui uma boa abrangência de áreas (teóricas e experimentais)”. 

No quesito “Corpo docente”, o PPGF obteve o conceito “Bom” em todas as avaliações. 

Quanto à atuação docente na graduação, na avaliação trienal 2010-2012, foi considerado que 

“Há um envolvimento com a Graduação, mas há um número reduzido de orientação de 

Iniciação Científica”. Em virtude deste comentário, o programa trabalhou de modo a aumentar 

o número de alunos de iniciação científica, o que resultou na seguinte apreciação referente 

ao quadriênio 2013-2016: "O programa possui um bom envolvimento na graduação com 80% 

dos docentes atuando nela. Ao longo do quadriênio aumentou o número de bolsistas de IC 

com uma clara atuação do programa nesta direção". 

No item de avaliação “Corpo Discente, Teses e Dissertações” ocorreu a maior evolução 

do PPGF, tendo sido avaliado como “Regular” (triênio 2007-2009), “Bom” (triênio 2010-2012) 

e “Muito Bom” (quadriênio 2013-2016). Quanto à produção de artigos por discentes a seguinte 

apreciação foi feita na a última avaliação “A razão de trabalhos publicados com discentes 

sobre o número total de discentes é superior ao valor de referência da área para programas 

equivalentes. A razão de trabalhos com discentes sobre o número total de trabalhos 

qualificados do programa foi também superior ao valor de referência da área”. 

No que se refere à “Produção Intelectual”, o PPGF recebeu conceito “Regular” nas 

suas duas primeiras avaliações e “Bom” na última. Dentro deste quesito destaca-se também 

a evolução no subitem "Produção técnica, patentes e outras produções consideradas 

relevantes", o PPGF foi de "Fraco" nas duas primeiras avaliações, para "Bom" na última, 

contabilizando uma patente em 2016. 

No quesito "Inserção Social", o PPGF sempre recebeu conceito “Bom”. A CAPES 

reconhece sua importância social, conforme apreciação na última avaliação: "O programa é 

importante regionalmente considerando também a escassez de programas de pós-graduação 

na área de Física”. 

 

Ações corretivas referentes à última avaliação 

Portanto, na última avaliação da CAPES, o PPGF obteve conceito “Muito Bom” no 

quesito “Proposta do Programa”, conceito “Bom” no quesito “Corpo Docente”, conceito “Muito 

Bom” no quesito “Corpo Discente, Teses e Dissertações”, conceito “Bom” no quesito 

“Produção Intelectual” e conceito “Bom” no quesito “Inserção Social”. 
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Cabe ressaltar que nesta última avaliação, o PPGF atingiu os critérios mínimos para 

obter conceito 4 de acordo com o documento da área de Astronomia/Física. Em virtude disto, 

foi feito um pedido de reconsideração à CAPES, que manteve o conceito 3. De acordo com a 

análise da reconsideração, o PPGF ainda precisa melhorar sua produção científica. De fato, 

o quesito mais importante para a solidificação e evolução do programa é a produção científica, 

tanto em termos de quantidade quanto de qualidade. As maiores críticas ao programa foram 

a baixa produção científica quando comparada a outros programas da área e uma flutuação 

do corpo docente, com a saída de alguns professores ao longo do quadriênio. 

Com base nesta avaliação, o PPGF reviu seus critérios de credenciamento, 

recredenciamento e descredenciamento, o que resultou na Resolução 001/2018 – CPPGF. 

Esta resolução torna o recredenciamento dos docentes permanentes quadrienal, evitando 

grandes flutuações ao longo do quadriênio. Todavia, a mesma resolução aumenta as 

exigências para recredenciamento e insere travas para orientação ao final do primeiro biênio. 

Como pontuação para o credenciamento/recredenciamento utilizou-se o “índice de produção 

docente” usado pelo comitê de área na avaliação quadrienal. 

Junto a isto, o PPGF estabeleceu uma política de atração de docentes de outros campi 

da própria UDESC concomitante ao descredenciamento de docentes com baixa produção. 

Reflexos destas políticas já podem ser observados. Enquanto no quadriênio 2013-2016 o 

número médio de publicações por ano foi de 18, no período 2017-2018 este número subiu 

para 23. Mesmo considerando o ano incompleto de 2019, a média no período 2017-2019 fica 

em 21. Comparando o biênio 2017-2018 com o biênio 2013-2104 observa-se um aumento de 

38 % no número de publicações. 

Destaca-se que o programa tem buscado manter o envolvimento dos discentes na 

produção científica, uma vez que este item tende a ter um peso cada vez maior na avalição 

e, principalmente, por ser a formação destes discentes o objetivo maior do programa. Como 

iniciativas menores do PPGF, destaca-se o retorno da periodicidade dos seminários ofertados 

pelos professores, o que pode ser uma ferramenta para identificação de parcerias entre as 

diferentes linhas de pesquisa do programa. 

Além disto, atendendo comentário da CAPES sobre a necessidade de melhorar a 

visibilidade do programa, a página do PPGF foi reformulada, contando agora com uma versão 

em inglês e links para todos os artigos publicados. 
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Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

 

(Item 1.2, subitem 1) Lista com os índices h dos docentes permanentes do 

programa, de acordo com a base Scopus. 
 

Docente Documentos h 

Miguel Vaz Junior 68 12 

Renato Barbieri 45 10 

Paulo Sergio Berving Zdanski 32 10 

Ricardo de Medeiros 29 9 

Eduardo Lenz Cardoso 23 8 

Pablo Andrés Muñoz Rojas 36 8 

Luiz Adolfo Hegele Júnior (**) 13 8 

Anibal Alexandre Campos Bonilla (*) 17 6 

Marcus Vinícius Canhoto Alves 8 5 

Joel Martins Crichigno Filho 11 3 

Marianna Ansiliero de Oliveira Coelho Lorencet (*) 7 2 

Luis Fernando Lamas de Oliveira (**) 2 2 

Roberto Wolf Francisco Junior 3 1  

* docentes que solicitaram desligamento do programa. 

** docentes colaboradores. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O programa possui um fator h2 igual a 7. Segundo dados do seminário de meio termo, 

realizado em agosto/2019, a mediana dos h2 para os programas acadêmicos é igual a 6. Isto 

demostra o crescimento do programa perante os índices da CAPES. 
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Fonte: Seminário de Meio Termo Engenharia III 
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(Item 1.3) Texto preliminar do Planejamento Estratégico do programa contendo 

descrição: 

 

Da missão e da visão: 

 

MISSÃO: Prover uma sólida formação em mecânica computacional, com o intuito de 

formar pesquisadores para atuar na academia e/ou na indústria. 

 

VISÃO: Ser um programa de pós-graduação consolidado, contribuindo de forma sólida 

para o desenvolvimento da pesquisa nacional e intensificar as iniciativas de 

internacionalização visando o reconhecimento nacional e internacional. 

 

Dos pontos fortes, fracos, ameaças externas e oportunidades, considerando os 

resultados almejados para um período até o final do próximo quadriênio (2024); 

 

PONTOS FRACOS:  

De acordo com a última avaliação do Programa (2017), os pontos fracos eram: 

1. desbalanço no número de projetos de pesquisa nas linhas do programa;  

2. Necessidade de uma maior participação de discentes em eventos da área;  

3. Baixo índice h por parte do corpo docente;  

4. Percentual de docentes permanentes que não tiveram dissertações defendidas 

em relação ao total do corpo docente permanente total;  

5. Baixo número de publicações qualificadas por docente permanente;  

6. Melhor descrição das cooperações internacionais;  

7. Melhorar o site do programa;  

8. Baixo número de docentes.  

 

Devido as ações corretivas implementadas no começo deste quadriênio, identificamos 

que todos os itens apresentaram uma melhora considerável. Após uma análise por parte do 

Grupo de Trabalho, foram levantados os seguintes pontos fracos que ainda necessitam de 

ações corretivas até 2024:  

 

1. Baixo número de docentes permanentes;  

2. Desbalanço no número de alunos por docente;  

3. Baixo número de dissertações defendidas por ano;  

4. Baixo número de bolsas de mestrado com financiamento externo;  

5. Baixa participação em eventos da área. 

 

 

 



44 

 
 

 

PONTOS FORTES:  

 

De acordo com a última avaliação do Programa, os pontos fortes eram:  

1. Boa consistência entre projetos de pesquisa e as linhas de pesquisa aos quais 

estão atreladas;  

2. Proposta curricular é apresentada de maneira clara e detalhada, mostrando 

consistência com o perfil pretendido para o egresso;  

3. Impacto do programa na sociedade (33% de egressos) na indústria e em 

algumas instituições de ensino.  

Após uma análise por parte do Grupo de Trabalho e devido as ações corretivas 

implementas desde o início do quadriênio, foram levantados os seguintes pontos fortes:  

1. Impacto do programa na sociedade, na indústria e em instituições de Ensino; 

2. Boa consistência entre projetos de pesquisa e as linhas de pesquisa aos quais 

estão atreladas;  

3. Produção qualificada do corpo docente em revistas de reconhecida qualidade 

na área (conforme item 2.4 prod doc);  

4. Boa afinidade entre os docentes do programa. 

 

AMEAÇAS EXTERNAS:  

Após a reunião com o corpo docente do programa e representantes do corpo discente, 

foram levantadas as seguintes ameaças externas:  

1. Diminuição dos recursos estaduais alocados para a Universidade;  

2. Redução sazonal do número de discentes do programa;  

3. Redução de bolsas por parte da CAPES e/ou da Universidade;  

4. Redução do número de docentes, seja por desligamento, solicitação própria ou 

aposentadoria;  

5. Criação de programas semelhantes na região. 

 

OPORTUNIDADES:  

Após a reunião com o corpo docente do programa e representantes do corpo discente, 

foram levantadas as seguintes oportunidades:  

1. Aproveitar os discentes ingressos de empresas da região, pois estes não 

necessitam de bolsas de estudos;  

2. Obter bolsas de mestrado por meio de convênios com empresas e institutos da 

região; 
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Das metas (objetivos quantificados) estabelecidas para a consolidação dos pontos 

fortes e para sanar os pontos fracos; 

 

Em relação aos pontos fracos levantados no item anterior, foram estabelecidas as 

seguintes metas:  

1. Aumentar o número de docentes permanentes para, no mínimo, 12 até 2024;  

2. Equalizar o número de orientados por docente;  

3. Aumentar o número de defesas de dissertação por ano em, no mínimo, 10%;  

4. Aumentar em 20% o número de bolsas por meio de financiamento externo ao 

programa;  

5. Aumentar a participação de docentes e discentes em eventos da área. 

 

Foram estabelecidas as seguintes metas para consolidar os pontos fortes levantados no 

item anterior:  

 

1. Impacto do programa na sociedade: atingir uma inserção de, no mínimo, 90% 

dos egressos na indústria, institutos e instituições de ensino;  

2. Manter a boa correlação entre os projetos de pesquisa e as linhas do programa; 

3. Manter a boa produção docente qualificada, com uma meta mínima de 1 artigo 

com percentil acima de 62,5 por docente por ano. 

 

Das ações (processos) necessárias para atingir as metas, incluindo os atores 

responsáveis pelas ações e os instrumentos de acompanhamento; 

 

As ações propostas para sanar os pontos fracos são:  

1. Para aumentar o número de docentes, o Programa tem contatado professores 

com o perfil desejado em outros centros da Universidade. Até o momento dois 

professores já foram credenciados no programa, sendo que outros três 

professores manifestaram interesse;  

2. Para equalizar o número de orientados por docente, será imposta uma 

normativa interna limitando o número de orientados por docente até que a 

situação se normalize;  

3. Estabelecer uma meta de ao menos 4 defesas de dissertação por docente por 

quadriênio nas regras de recredenciamento do programa;  

4. Contatar empresas/institutos da região a fim de estabelecer parcerias que 

resultem em projetos de dissertação, com a consequente transferência de 

conhecimento para a sociedade; 

5. Estabelecer como meta mínima a participação em um evento da área por ano 

para docente e um evento da área durante o mestrado para discentes, conforme 

disponibilidade de recursos.  
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As ações propostas para consolidar os pontos fortes são: 1) Para atingir a meta de 

uma inserção de, no mínimo, 90% dos egressos na indústria, institutos e instituições de 

ensino, propõe-se estabelecer parcerias com empresas e institutos da região, de tal forma 

que os egressos já estejam inseridos na sociedade ao final do mestrado. Enfatiza-se que o 

perfil da região é adequado para a realização de tais ações; 2) Realizar reuniões periódicas 

para monitorar a adequada correlação entre os trabalhos desenvolvidos no programa e as 

linhas de pesquisa; 3) Estabelecer a meta mínima de produção docente qualificada como 

requisito para o recredenciamento no programa; 4) Buscar e alocar recursos para participação 

em eventos. 

 

De como o planejamento do programa se alinha com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e com as diretrizes contidas no Documento de Área. 

De acordo com o PDI da UDESC: “A UDESC tem por objetivo consolidar e expandir o 

ensino de pós-graduação, com excelência, integrada ao ensino de graduação, que 

desenvolva a cientificidade, o senso crítico e a criatividade nos acadêmicos pelo exercício da 

atividade investigativa e de intervenção junto às organizações e o meio.”, “Ampliação da 

formação profissional em geral, ou seja, a formação de profissionais de alto grau.”, 

“consolidação dos cursos de mestrado e doutorado já implantados e em implantação, com 

vistas à melhoria de seus conceitos.” e “promoção de cursos de pós-graduação stricto sensu, 

que oportunizem parcerias com universidades e instituições de pesquisa nacionais e 

internacionais, visando à cooperação interinstitucional.”. Desta forma observa-se uma 

consonância entre as diretrizes da Universidade e o estipulado na visão do Programa: 

“VISÃO: Ser um programa de pós-graduação consolidado, contribuindo de forma sólida para 

o desenvolvimento da pesquisa nacional e intensificar as iniciativas de internacionalização 

visando o reconhecimento nacional e internacional.” Desde a sua formação, o programa tem 

focado em um crescimento de sua produção docente qualificada, com o entendimento de que 

o foco deve ser dado na qualidade do conhecimento produzido, o que também está em 

consonância com as novas diretrizes da área. Ainda, pode-se destacar que a área de atuação 

do programa, mecânica computacional, vem de encontro as necessidades e a vocação da 

região. 
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(Item 1.4) Texto preliminar da Autoavaliação do programa, cobrindo o biênio 

2017-2018, contendo descrição dos processos (“quais”) e nos procedimentos (“como”) 

da autoavaliação quanto a: 

 

CONSISTÊNCIA DAS ETAPAS DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 
 

Etapa de Preparação 
 

O processo de autoavaliação se iniciou com a formação de um Grupo de Trabalho. 

Devido ao tamanho reduzido do corpo docente, entendeu-se que apenas um grupo de 

trabalho seria necessário para o desenvolvimento da autoavaliação. A primeira ação do grupo 

de trabalho foi entrar em contato com egressos e desistentes, convidando-os para fazerem 

parte do processo de avaliação. Uma vez consolidado o GT, realizou-se o levantamento dos 

dados das avaliações anteriores da CAPES, consulta de bibliografia sobre planejamento 

estratégico e revisão dos Currículos Lattes dos Docentes. De posse desta análise, buscou-

se identificar o panorama atual do Programa. 

Etapa de Implementação  
 

O GT reuniu-se para contextualizar os índices do Programa, nas fichas de avaliação 

antiga e atual da CAPES. Com base no diagnóstico desta análise, optou-se por utilizar como 

critérios de avaliação o desempenho do programa de acordo com o estipulado em ambas as 

formas de avaliação da CAPES. Além dos critérios da CAPES, foram elencados outros 

indicadores baseados no feedback dos discentes e egressos. Os resultados preliminares 

foram então apresentados para os Docentes e Discentes do Programa. 

 

Etapa de Divulgação 
 

De posse dos dados preliminares e das discussões com todos os docentes do 

programa, o GT refinou os critérios buscando a articulação com os quesitos e itens 

estabelecidos na ficha de avaliação. 

 

ETAPA DE USO DOS RESULTADOS 
 

A partir dos resultados apresentados pelo Grupo de Trabalho estabeleceram-se as 

metas e objetivos descritos no Item 1.3. 

 

Etapa de Melhoria da Autoavaliação 
 

Buscar-se-á através do uso da autoavaliação a evolução do Programa ao longo do 

tempo, desenvolvendo subsídios para a consolidação da nova cultura indicada pela CAPES 

visando a transferência do conhecimento gerado no Programa para a sociedade. 
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Análise dos resultados e alcance de metas 
 

A análise dos resultados obtidos até o momento foi utilizada para a elaboração do 

Item 1.3 desta avaliação, incluindo as metas e ações. 

 

Como o programa está usando os resultados da autoavaliação para aumentar a 

qualidade e o seu desempenho 

 

De posse dos resultados da autoavaliação o GT tem discutido procedimentos que 

possam ser implementando, a curto, médio e longo prazo, para não somente melhorar os 

pontos fortes do programa, mas também desenvolver estratégias para a solução dos pontos 

fracos do programa. Destaca-se que as mudanças advindas da nova ficha de avaliação 

permitiram que o programa desenvolva um planejamento visando a melhoria dos processos 

e a melhor qualidade do conhecimento transferido para a Sociedade. 

 

Como a autoavaliação irá impactar no novo planejamento estratégico do programa 

 

Os resultados preliminares já foram utilizados para estabelecer parte do Planejamento 

Estratégico discutido nesta avaliação. Fica evidente a importância do processo de 

autoavaliação no estabelecimento das metas necessárias para consolidar os pontos fortes e 

das metas necessárias para sanar os pontos fracos do programa, bem como as ações 

necessárias para atingir estas metas. Desta forma, entendemos que o processo de 

autoavaliação já está sendo utilizado para a melhoria do planejamento estratégico do 

programa. 
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(Item 2.1) Questionários de avaliação, preenchidos por pelo menos um membro 

externo de cada uma das bancas examinadoras de 4 teses e de 4 dissertações 

indicadas pelo programa, defendidas desde o início de 2017. Dentro dos limites 

possíveis, não pode haver repetição de área de concentração, linha de pesquisa, 

orientador, coorientador ou titulados entre as teses e dissertações indicadas. 

 

A tabela a seguir mostra a evolução do número de titulados por ano: 

 

Ano Titulados 

2013 5 

2014 6 

2015 6 

2016 5 

2017 9 

2018 8 

2019 08* 

 

*Vale ressaltar o crescimento do número de defesas em relação ao quadriênio anterior 

(aproximadamente 55%). Além disso, pode-se verificar na ficha de avaliação do membro 

externo da banca a qualidade das dissertações desenvolvidas no programa, ou seja, isto 

demonstra a consolidação do programa perante aos índices de qualidade da formação 

discente. Ainda, destaca-se que para o ano de 2019 estão previstas um total 10 defesas. 
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(Item 2.2) Lista indicando a melhor produção intelectual de cada um dos 

egressos titulados entre 2016 e maio de 2019, resultante da tese, da dissertação ou 

equivalente (no caso de mestrados profissionais). Os egressos sem produção 

intelectual também deverão ser incluídos nesta lista a seguir. Não poderá haver 

repetição de artigos indicados neste item. 

Ano Egresso  Produção Intelectual Título da dissertação 
         

2016 
Gustavo Assis 

da Silva 

 DA SILVA, GUSTAVO ASSIS; 
CARDOSO, EDUARDO LENZ; BECK, 
ANDRÉ TEÓFILO. Non-probabilistic robust 
continuum topology optimization with 
stress constraints. STRUCTURAL AND 
MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION, v. 1, 
p. 1-17, 2018. 
 

Otimização Topológica de 

Estruturas Contínuas 
Considerando Incertezas 

 

 

 
 

 

 

Bruno 
Guilherme 
Christoff 

 CHRISTOFF, BRUNO GUILHERME; 
BRITO-SANTANA, HUMBERTO; CARDOSO, 
Eduardo Lenz; ABOT, JANDRO L.; TITA, 

VOLNEI. A topology optimization 
approach used to assess the effect of the 
matrix impregnation on the effective 
elastic properties of a unidirectional 
carbon nanotube bundle composite. 
MATERIALS TODAY: PROCEEDINGS, v. 8, 
p. 789-803, 2019. 

 

Analysis and Optimization of 
Three Dimensional Micro 
Structures 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

 

Priscila 
Warsch 

 WARSCH, P.; COELHO, M. A. O. ; 
MUNOZ-ROJAS, P. A. . Using subroutines 
of MSC Marc Mentat program for material 
models. In: VI International Symposium 

on Solid Mechanics - MecSol 2017, 2017, 
Joinville. Proceedings of the 6th 

International Symposium on Solid 
Mechanics, 2017. p. 854-871. 
 

Modelo Material Baseado em 

Superfícies Nurbs Aplicado ao 
Programa Comercial MSC Marc 
Mentat 

  

  

  

  

  

  

 

João Fábio 

Bortolanza 

 CRICHIGNO FILHO, J. M.; BORTOLANZA, 
J. F. . An Investigation of Stability 
Analysis of Face Milling of Cantilever 
Plates at Low Cutting Speeds. Journal of 
Advanced Manufacturing Systems, v. 17, 
p. 213-229, 2018. 
 

Previsão de Vibração do Tipo 

Chatter no Fresamento de Placas 
Finas 

  

  

  

  

  

 

Lucas Soares 

Baldani 

 BALDANI, L.S.; ZDANSKI, P.S.B. A 

Numerical-Experimental Study of the Air 

Entrainment for Self Aspiring Burners. 
ENGENHARIA TÉRMICA, v. 15, p. 46-52, 
2016. 
 

Avaliação Numérico- 

Experimental do Arraste de Ar 
Induzido por Jato de 
Combustível em Queimadores 
Atmosféricos 

  

  
  

  

2017 
Douglas 

Wellington 
Pontes 

 PONTES, DOUGLAS WELLINGTON; 
CRICHIGNO FILHO, JOEL MARTINS; 
ZDANSKI, PAULO SÉRGIO BERVING. 
Prediction of the convective heat transfer 

coefficient of cutting fluid in helical drills. 
Journal of the Brazilian Society of 
Mechanical Sciences and Engineering, v. 
39, p. 5195-5204, 2017. 
 

Determinação Numérico- 

Experimental do Coeficiente de 

Convecção Forçada do Fluido de 
Corte Aplicada à Usinagem por 
Furação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gregory Tadeu 

Gargioni 

 GARGIONI, Gregory Tadeu; ZDANSKI, 

Paulo Sérgio Berving; Vaz Jr., Miguel. 

Heat transfer enhancement in flow past 
triangular turbulence promoters in closed 
channels. NUMERICAL HEAT TRANSFER 

Análise Numérica da Aplicação de 
Promotores de Turbulência 
Triangulares na Intensificação da 
Convecção Forçada em Canais 
Planos 
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PART A- APPLICATIONS, v. 75, p. 309-
326, 2019. 
 

 

Felipe Oliveira 
Basso 

 BASSO, F.O.; ZDANSKI, P.S.B.; 
BEPPLER, D.L.; VAZ JUNIOR, M. Polymer 
Melt Flow in Asymmetric Sudden 

Expansion: A Numerical Study. In: 16th 
Brazilian Congress of Thermal Sciences 
and Engineering, 2016, Vitória, ES. 
Proceeding of 16th Brazilian Congress of 
Thermal Sciences and Engineering, 2016. 
 

Simulação Numérica do Escoamento 
Tridimensional de Polímeros em 
Canais com 
Expansões Assimétricas 

  
  
  

  
  

  

  

  
 

Ademar 

Bender 

 BENDER, Ademar; MEIER, Anderson 

Moisés; Vaz Jr., Miguel; ZDANSKI, Paulo 
Sérgio Berving. A numerical study of 
forced convection in a new trapezoidal 

tube bank arrangement. INTERNATIONAL 
COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS 

TRANSFER, v. 91, p. 117-124, 2018. 
 

Análise Numérica do 

Escoamento Turbulento em 
Trocadores de Calor Com Fluxo 

Cruzado: Estudo de um Novo 
Arranjo Geométrico Trapezoidal 

  

  

  
  
  

  

  

 

Alexandre de 
Assis Pereira 

 DE ASSIS PEREIRA, ALEXANDRE; 
CARDOSO, Eduardo Lenz.  On the 
influence of local and global stress 
constraint and filtering radius on the 

design of hinge-free compliant 
mechanisms. STRUCTURAL AND 
MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION, v. 
1, p.1, 2018. 
 

On the Influence of Stress 
Constraint and Filtering Radius on 
the Design of Hinge-Free Compliant 
Mechanisms 

  

  

  
  
  

  

  

 

Yuri Daniel 

Moratelli 

 CAMPOS, ALEXANDRE; MORATELLI, 
Y.D. Software Livre para Calcular a 
Análise de um Mecanismo de Quatro 
Barras. In: CILAMCE 2015 - XXXVI Ibero-
Latin American Congress on 
Computational Methods in Engineering, 
2015, Rio de Janeiro. CILAMCE 2015 – 
XXXVI Ibero-Latin American Congress on 

Computational Methods in Engineering. 
Rio de Janeiro, RJ: Brazilian Association of 
Computational Methods in Engineering 

(ABMEC), 2015. v. 1. p. 1-8. 
 

Otimização Gráfica do Giro de 

um Robô Paralelo Através da 
Orientação Inicial 

  
  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

Leandro 

Henrique 
Perão 

 PERÃO, L. H.; ZDANSKI, P. S. B.; Vaz 
Jr., M. Conjugate heat transfer in 
channels with heat-conducting inclined 
fins. NUMERICAL HEAT TRANSFER PART 
A-APPLICATIONS, v.73, p. 75-93, 2018. 
 

Simulação Numérica da 

Transferência de Calor 
Conjugada de Escoamentos 
Turbulentos em Canais Aletados 

  
  
  

  

  
 

Felipe Klein 

Fiorentin 

 NEGRI, D. ; Fiorentin, F K ; CRICHIGNO 

FILHO, J. M. . A Model Updating Method 

for Plate Elements Using Particle Swarm 
Optimization (PSO), Modeling the 
Boundary Flexibility, In- cluding 
Uncertainties on Material and Dimensional 
Properties. Latin American Journal of 
Solids and Structures, v.15, p. 1-18, 

2018. 
 

A Numeric Study of Support 

Positioning for a Milling Process for a 
Workpiece with low Stiffness 

  

  

  

  

  

  

  

 

José Carlos 

Medeiros 

 MEDEIROS, JOSÉ ; Martins Crichigno 
Filho, Joel . INVERSE IDENTIFICATION OF 
HEAT FLUX IN DRY DRILLING PROCESS 
USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION. 
In: Congresso Brasileiro de Engenharia de 

Fabricação, 2017, Joinville. Anais do IX 
Congresso Brasileiro de Engenharia de 

Inverse Identification of Heat 

Flux in Dry Drilling Process Using 
Particle Swarm Optimization 
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  Fabricação, 2017. 

2018 Doglas Negri 

 
CRICHIGNO FILHO, JOEL MARTINS; 
NEGRI, DOGLAS ; MELOTTI, SAULO. 
Stable milling of cantilever plates using 
shell finite elements. INTERNATIONAL 
JOURNAL OF ADVANCED ANUFACTURING 
TECHNOLOGY, v. 99, p. 2677-2693, 
2018. 

Previsão no Domínio da 

Frequência do Comportamento 
Dinâmico de Peças de Parede Fina 
Utilizando Redução de 
Ordem de Modelo e Mudança 

Estrutural 

 

 

 

 

 

 
 

Fábio 
Medeiros de 

Lima 

 LIMA, F.; BARBIERI, R. Fatigue design of 

sintered connecting rod applied to 
reciprocating compressor. In: 24th ABCM 
International Congress of Mechanical 
Engineering, 2017. Procceedings of the 
24th ABCM International Congress of 
Mechanical Engineering. 

 

Methodology to Evaluate the 
Fatigue Life of Sintered 
Connecting Rod Applied to 
Reciprocating Compressor 

  

  

  

  

  

  
 

Diego Willian 

da Silva 

 SILVA, D. W. ; BARBIERI, R. . INVERSE 

ACOUSTIC CHARACTERIZATION OF 
POROUS MATERIALS IN IMPEDANCE TUBE 
USING GENETIC OPTIMIZATION. In: 
CILAMCE - Iberian Latin-American 
Congress on Computational Methods in 
Engineering, 2017, Florianópolis. 

Proceedings of the XXXVIII Cilamce. 
Florianópolis, 2017. p. 1-8. 
 

Caracterização Inversa 

Vibroacústica de Materiais 
Porosos em Tubo de Impedância 

  

  

  

  

  

  

  

 

Gleison Renan 
Inácio 
 

INÁCIO, G.R.; TOMIO, J.C.; VAZ JUNIOR, 
M.; ZDANSKI, P.S.B. Numerical study of 
viscoplastic flow in a T-bifurcation: 
identification of stagnant regions. 
BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL 
ENGINEERING, 2019. (Aceito para 
publicação) 
 

Análise Numérica do 

Escoamento de Fluidos 
Viscoplásticos em Canais Planos com 

Bifurcação Tipo T 

 

Luiz Fernando 

dos Santos 

Souza 

 SOUZA, L.F.S.; VANDEPITTE, D.; TITA, 
V.; DE MEDEIROS, R. Dynamic response 
of laminated composites using design of 

experiments: An experimental and 

numerical study. MECHANICAL SYSTEMS 
AND SIGNAL PROCESSING, v. 115, p. 82-
101, 2019. 
 

A methodology to analyses the 
dynamic response of composites 
plates using design of experiments 
and kriging model 

  

  

  
  
  

  

 

Suelen 
Cristina da 
Silva Ribeiro 

SILVA, S.C.; Cardoso, E.L. Estudo do 
acoplamento termo mecânico no processo 
de fusão seletiva a laser. In: II Simpósio 

em Métodos Numéricos em Engenharia, 
2017, Curitiba. Proceedings of SMNE, 
2017. 

 

A study of thermo-mechanical 
coupling in the selective laser 
melting process 

 

Luis Eduardo 

Garcia 
Gonzalez 

 GARCIA, LUIS; CAMPOS, ALEXANDRE. 

Maximal Singularity-Free Orientation 
Subregions Associated with Initial Parallel 
Manipulator Configuration. ROBOTICS, v. 
7, p. 57, 2018. 
 

Maximal Singularity-Free 

Orientation Subregions 
Associated to Initial Parallel 
Manipulator Configuration 

  

  
  

  

 

Eliseo de 

Jesús Cortés 
Torres 

 TORRES, E.C.; CAMPOS, A.A.; MARTINS, 
D.; BOCK, E. Robotic System for Active-
Passive Strength Therapy. ADVANCES IN 
INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING, 
v.876, p. 978-993, 2019. 
 

Development and Construction of an 
Automatic System for Bedriden 
Patient Motor Rehabilitation through 
Passive-Active Movements 

  
  
  

  

  

2019 
Thiago 

Schwinden 

 

LEAL, T.S.; ZDANSKI, P.S.B.; DAUNER, 
Avaliação numérica- 

experimental do processo de 
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Leal  F.A.L. Avaliação numérica e experimental 
do processo de solidificação de Alumínio 
puro. In: Congresso Nacional de 
Engenharia Mecânica - CONEM2018, 
2018, Salvador BA. Anais do Congresso 
Nacional de Engenharia Mecânica - 

CONEM2018, 2018. 

solidificação de alumínio com 
predição de porosidades 

 

 
 

 

 

 
Diego Schmitt 

Montero 

 

MONTERO, Diego S. ; VAZ Jr., MIGUEL. 
Um estudo do problema de micro-
extrusão de materiais bifásicos a partir da 
sua microestrutura utilizando OOF2 e 
ABAQUS. In: X Congresso Nacional de 
Engenharia Mecânica - CONEM, 2018, 
Salvador. Anais do X Congresso Nacional 
de Engenharia Mecânica. Rio de Janeiro: 
ABCM, 2018. p. 1-8. 

Topology optimization of 

continuum structures subjected to 
harmonic loads with local stress 
constraints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luisa 
Rosenstock 
Voltz 

 VOLTZ, L.R.; CARDOSO, E.L.; DE 
MEDEIROS, R. Artificial Neural Networks 
applying to detect damage in carbon 
fiber/epoxy composites. In: 4th Brazilian 
Conference on Composite Materials 
(BCCM4), 
2018, Rio de Janeiro. Proceedings of the 

BCCM4, 2018. 

Fault diagnosis in composite 

structures using artificial neural 
network and principal 
component analysis 

  

  
  
  

  

  

  
 

Marcio 

Roberto 
Nenevê 

     

Procedimento inverso com 

ferramenta de contato restrito 

para estudo de adesão do 
material utilizando método 
analítico de linhas de 

escorregamento 

      

      

      

      

  

 

 

    
 

Fernando 

André Lindroth 
Dauner 

 DAUNER, F. A. L. ; ZDANSKI, P.S.B. . A 

Numerical Metodology to Simulate the 
Heat Transfer on the Airgap of an Electric 
Motor. In: 25th ABCM International 
Congress of Mechanical Engineering - 
COBEM2019, 2019, Uberlândia MG. Anais 
do 25th ABCM International Congress of 

Mechanical Engineering - COBEM2019, 
2019. 
 

Determinação numérico- 

experimental de expressões 
analíticas para a avaliação do 
coeficiente convectivo no interior 
de um motor elétrico fechado 

  

  

  

  

  

  

  

 

Felipe Augusto 

Carvalho de 
Faria 

 FARIA, F. A. C. ; MUÑOZ-ROJAS, P. A. . 

Layout optimization of steel space frame 
with semi-rigid connections. In: 13th 
International Conference on Advanced 

Computational Engineering and 
Experimenting, 2019, Athens. 13th 
International Conference on Advanced 

Computational Engineering and 
Experimenting - ACEX-2019, 2019. 
 

Layout and connections 

optimization of steel tubular 
space frames considering 
manufacturing costs 

  

  

  

  

  

  

  

 

Luiz Gabriel 

Silva de 
Oliveira 

 OLIVEIRA, L. G. ; MUÑOZ-ROJAS, P. A. 
2D Shape Optimization Based on a NURBS 

Surface Velocity Field. In: MecSol 2019 - 
7th International Symposium on Solid 
Mechanics, 2019, São Carlos. Proceedings 
of the 7th International Symposium on 

Solid Mechanics, 2019. 
 

Otimização de forma em 

elasticidade plana utilizando 
campos de velocidade baseados 
em superfícies Nurbs 

  

  

  

  

  

  
 

Saulo Melotti 
     Dispositivo para análise modal 

experimental de microfresas       
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(Item 2.3) Indicação de até 3 casos de sucesso dos egressos, considerando-se 

as titulações ocorridas desde 2010. Para cada caso indicado, o programa deverá 

elaborar justificativa (máximo de 200 palavras) e indicar a fonte da informação. 

 

1 - Gregory Tadeu Gargioni 
 

Aluno de IC, mestre em 2017, contratado pela Whirlpool, atuando na área do 
mestrado, expatriado para os EUA, lidera equipe de simulação da área de cocção, 
publicou artigo do mestrado em revista científica com percentil Scopus 92% 
(numerical analysis). Trabalho de mestrado voltado para o estudo numérico da 
troca de calor na porta de fornos de cocção. Ponto relevante: evoluiu nos 
conhecimentos da área desde a graduação e, apesar de propensão a estudos 
avançados, ao invés de buscar a carreira acadêmica, decidiu pela indústria na 
mesma área do mestrado. Os conhecimentos adquiridos no período de sua 
formação foram essenciais para o avanço na carreira da indústria. 

Fonte: https://www.linkedin.com/in/gregory-gargioni-msc-7124483b/ 

 

2 - Gustavo Assis da Silva 
 

Iniciou na pesquisa como aluno de Iniciação Científica, trabalhando por dois anos 
com métodos de perturbação para o modelamento de incertezas em problemas de 
mecânica dos sólidos e otimização estrutural, no curso de graduação em 
Engenharia Mecânica da UDESC, sob supervisão do professor Eduardo Lenz 
Cardoso. Após a formatura, cursou o mestrado em nosso programa, com bolsa 
CAPES, defendendo a dissertação “Otimização Topológica de Estruturas 
Contínuas Considerando Incerteza” em 2016, sob supervisão do professor 
Eduardo Lenz Cardoso. Como fruto direto deste trabalho, foram publicados os 
artigos “Topology optimization of continuum structures subjected to uncertainties in 
material properties” na revista A1 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL 
METHODS IN ENGINEERING em 2015 e “Stress-based topology optimization of 
continuum structures under uncertainties” na revista A1 COMPUTER METHODS 
IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING em 2017. Em 2016 foi aceito no 
programa de Doutorado em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) da USP 
de São Carlos, com conceito CAPES 7, com bolsa FAPESP e sob orientação de 
André Teófilo Beck e co-orientação do professor Eduardo Lenz Cardoso do 
PPGEM. Como fruto deste trabalho foram publicados os artigos “Reliability-based 
topology optimization of continuum structures subject to local stress constraints” na 
revista A1 STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION em 2017, 
“Topology optimization of continuum structures with stress constraints and 
uncertainties in loading” na revista A1 INTERNATIONAL JOURNAL FOR 
NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING em 2018 e “Non-probabilistic robust 
continuum topology optimization with stress constraints” na revista A1 
STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION em 2018. Por seu 
ótimo desempenho durante o doutorado, foi convidado pelo maior pesquisador na 
área de Otimização Topológica, Ole Sigmund da Universidade Técnica da 
Dinamarca, para passar um período na sua instituição. Como fruto deste 
intercâmbio, foi publicado o trabalho “Stress-constrained topology optimization 
considering uniform manufacturing uncertainties” na revista A1 COMPUTER 
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METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING em 2019. Após a 
conclusão de seu doutorado, foi agraciado com bolsa de pós-doutorado da 
FAPESP (https://bv.fapesp.br/en/pesquisador/683476/gustavo-assis-da-silva/) 
para continuar sua pesquisa na área de Otimização Topológica com Incertezas na 
USP de São Carlos. 

Fonte: https://bv.fapesp.br/en/pesquisador/683476/gustavo-assis-da-silva/ 

 

3 - Leandro Henrique Perão 
 

Aluno formado em Engenharia Química na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Ingressou no Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica em 
2015 e titulou em 2017. 

O trabalho mestrado foi voltado para o estudo numérico da influência da turbulência 
na troca de calor e perda de carga em dutos aletados. Parte dos estudos foi 
apresentado na 11th International Conference on Advanced Computational 
Engineering and Experimenting (ACEX 2017) que ocorreu na cidade de Viena, 
Austria, em julho de 2017. O trabalho final foi publicado pelo periódico Numerical 
Heat Transfer, Part A Applications, vol. 73, p. 75-93, 2018 (Fator de Impacto 2018 
igual a 1.953). 

Após a conclusão do mestrado, Leandro H. Perão foi contemplado com uma bolsa 
da CAPES para a realização do doutoramento em engenharia mecânica (integral) 
no Imperial College London (Inglaterra) sob supervisão do Prof. Pavlos Aleiferis. 
Ele está prosseguindo os estudos na mesma área (transferência de calor e 
mecânica dos fluidos computacional), com foco na modelagem da pulverização de 
combustíveis em condições extremas. 

Fonte: EDITAL Nº 48/2017 - CAPES. 
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(Item 2.4) Informar os valores financiados para cada projeto de pesquisa em 
andamento ou concluído no quadriênio em curso, caso tais informações não estejam 
disponíveis na Plataforma Sucupira. OBS.: Na avaliação quadrienal, estas informações 
serão extraídas exclusivamente da Plataforma. 
 

Ano Projeto Docente Valor (R$) 

2014 
Edital MCTI/Cnpq/Universal nº 
14/2014 

Marianna Ansiliero de Oliveira 
R$ 17.000,00 

Coelho Lorencet 

2014 
Chamada Pública FAPESC n. 
05/2014 - Fundo Newton - 
CONFAP/RCUK 

Marianna Ansiliero de Oliveira 
R$ 138.000,00 

Coelho Lorencet 

2016 
Edital Chamada Pública FAPESC 
nº 01/2016 (PAP - UDESC) 

Marianna Ansiliero de Oliveira 
R$ 135.564,85 

Coelho Lorencet 

2016 
- Chamada 06/2016 – Apoio a 
Jovens Pesquisadores 

Ricardo de Medeiros R$ 90.000,00 

2016 
- Chamada 06/2016 – Apoio a 
Jovens Pesquisadores 

Roberto Wolf Francisco Junior R$ 90.000,00 

2018  
Chamada Universal MCTIC/CNPq 
n.º 28/2018 

Marcus Vinícius Canhoto Alves R$ 29.000,00 

2018  
Chamada Universal MCTIC/CNPq 
n.º 28/2018 

Roberto Wolf Francisco Junior R$ 30.000,00 

2018 
- Edital de Chamada Pública 
FAPESC nº 04/2018 (PAP - 
UDESC) 

Eduardo Lenz Cardoso R$ 78.411,27 

2018 
- Edital de Chamada Pública 
FAPESC nº 04/2018 (PAP - 
UDESC) 

Marcus Vinícius Canhoto Alves R$ 9.224,86 

TOTAL R$ 617.200,98 

 

Vale destacar a quantidade de recursos investido em projetos de pesquisa no PPGEM, 

aproximadamente 620 mil reais. 
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(Item 2.4) Indicação das 2 melhores produções intelectuais de cada docente 

permanente no período de 2017 a maio de 2019, em coautoria com discentes ou 

egressos do programa. As produções intelectuais incluem artigos científicos em 

periódicos indexados e produções técnicas (definidas no item 2.4 da ficha de 

avaliação). Em programas que ofereçam apenas curso de mestrado, dispensa-se a 

necessidade da coautoria com discentes ou egressos. Deve-se informar a linha de 

pesquisa do programa à qual cada produção indicada está associada. 
 

Dinâmica dos Fluidos e Transferência de Calor 

Miguel Vaz Junior 

A1 

DA SILVA, Maico Jeremias; ZDANSKI, Paulo Sérgio Berving; Vaz Jr., 
Miguel. Forced convection on grey cast iron plate-fins: Prediction of the 
heat transfer coefficient. INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN 
HEAT AND MASS TRANSFER, v. 81, p. 1-7, 2017. 

A1 

GARGIONI, GREGORY TADEU; ZDANSKI, PAULO SÉRGIO 
BERVING; VAZ JR., MIGUEL. Heat transfer enhancement in flow past 
triangular turbulence promoters in closed channels. NUMERICAL HEAT 
TRANSFER PART A-APPLICATIONS, v. 75, p. 309-326, 2019. 

Paulo Sergio 
Berving Zdanski 

A1 

BENDER, ADEMAR; MEIER, ANDERSON MOISÉS; VAZ JR., 
MIGUEL; ZDANSKI, PAULO SÉRGIO BERVING. A numerical study of 
forced convection in a new trapezoidal tube bank arrangement. 
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS 
TRANSFER, v. 91, p. 117-124, 2018.    

A1 

GONZÁLEZ, A.M.; Vaz, M.; ZDANSKI, P.S.B. A Hybrid Numerical - 
Experimental Analysis of Heat Transfer by Forced Convection in Plate-
Finned Heat Exchangers. APPLIED THERMAL ENGINEERING, v. 148, 
p. 363-370, 2019.   

Marcus Vinícius 
Canhoto Alves 

A1 

ALVES, MARCUS VINÍCIUS CANHOTO; WALTRICH, PAULO J.; 
GESSNER, TOBIAS R.; FALCONE, GIOIA; BARBOSA JR., J. R. 
Modeling transient churn-annular flows in a long vertical tube. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW, v. 89, p. 399-
412, 2017.    

A3 

BARRAL A.; MINUSSI, R. B.; ALVES, MARCUS V.C. Comparison of 
Interface Description Methods Available in Commercial CFD Software. 
JOURNAL OF APPLIED FLUID MECHANICS, 2019. Aceito para 
publicação.   

Roberto Wolf 
Francisco Junior 

A1 

FRANCISCO, ROBERTO WOLF; OLIVEIRA, AMIR ANTÔNIO 
MARTINS. Simultaneous measurement of the adiabatic flame velocity 
and overall activation energy using a flat flame burner and a flame 
asymptotic model. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE, 
v. 90, p. 174-185, 2018.   

 

 

Projeto, Análise e Otimização de Sistemas Mecânicos 

Eduardo Lenz 
Cardoso 

A1 

DA SILVA, GUSTAVO ASSIS; CARDOSO, EDUARDO LENZ; BECK, 
ANDRÉ TEÓFILO. Non-probabilistic robust continuum topology 
optimization with stress constraints. STRUCTURAL AND 
MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION, v.1, p.1-17, 2018. 
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Projeto, Análise e Otimização de Sistemas Mecânicos 

A1 

DE ASSIS PEREIRA, ALEXANDRE; CARDOSO, EDUARDO LENZ. On 
the influence of local and global stress constraint and filtering radius on 
the design of hinge-free compliant mechanisms. STRUCTURAL AND 
MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION, v. 1, p. 1, 2018. 

Ricardo de 
Medeiros 

A1 

SOUZA, L.F.S.; VANDEPITTE, D.; TITA, V.; DE MEDEIROS, R. 
Dynamic response of laminated composites using design of 
experiments: An experimental and numerical study. MECHANICAL 
SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, v. 115, p. 82-101, 2019.  

A1 

RIBEIRO, MARCELO L.; FERREIRA, GREGÓRIO F.O.; DE 
MEDEIROS, RICARDO; J. M. FERREIRA, ANTÓNIO; TITA, VOLNEI. 
Experimental and numerical dynamic analysis of laminate plates via 
Carrera Unified Formulation. COMPOSITE STRUCTURES, v. 202, p. 
1176-1185, 2018. 

Marianna Ansiliero 
de Oliveira Coelho 

Lorencet  

A1 
COELHO, M.; ROEHL, DEANE. A finite-strain elastoplasticity material 
model for ETFE membrane structures. COMPUTERS & STRUCTURES. 
v. 217, p. 36-44, 2019.    

A1 
COELHO, MARIANNA; ROEHL, DEANE; BLETZINGER, KAI-UWE. 
Material model based on NURBS response surfaces. APPLIED 
MATHEMATICAL MODELLING, p. 574-586, 2017. 

Pablo Andrés 
Muñoz Rojas  

A1 

KUHL, A.; MUÑOZ-ROJAS, P.A. Application of a Master Curve and the 
Modified Superposition Principle for Modeling Creep and Loading Rate 
Effects at Small Strains in High Density Polyethylene. MECHANICS OF 
ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES, 2019, DOI: 
10.1080/15376494.2019.1605008.  

A3 

KÜHL, ANDRÉ; MUÑOZ-ROJAS, PABLO A.; BARBIERI, RENATO; 
BENVENUTTI, ISAC J. A procedure for modeling the nonlinear 
viscoelastoplastic creep of HDPE at small strains. POLYMER 
ENGINEERING AND SCIENCE, v. 57, p. 144-152, 2017.  

Renato Barbieri 

A1 

HASKEL, TATIANE; VERRAN, GUILHERME OURIQUE; BARBIERI, 
RENATO. Rotating and bending fatigue behavior of A356 aluminum 
alloy: Effects of strontium addition and T6 heat treatment. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, v. 114, p. 1-10, 2018. 

A3 

KÜHL, ANDRÉ; MUÑOZ-ROJAS, PABLO A.; BARBIERI, RENATO; 
BENVENUTTI, ISAC J. A procedure for modeling the nonlinear 
viscoelastoplastic creep of HDPE at small strains. POLYMER 
ENGINEERING AND SCIENCE, v. 57, p. 144-152, 2017. 

Joel Martins 
Crichigno Filho 

A2 

CRICHIGNO FILHO, JOEL MARTINS; NEGRI, DOGLAS; MELOTTI, 
SAULO. Stable milling of cantilever plates using shell finite elements. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING 
TECHNOLOGY, v. 99, p. 2677-2693, 2018. 

A2 

CRICHIGNO FILHO, J. M. Applying extended Oxley’s machining theory 
and particle swarm optimization to model machining forces. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING 
TECHNOLOGY, v. 89, p. 1127-1136, 2017. 
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O gráfico a seguir apresenta a estratificação do Qualis para os docentes permanentes 

do PPGEM. Observa-se que 75% das produções intelectuais dos docentes do programa 

apresenta estrato A1, ou ainda 95% das produções intelectuais estão dispostas acima do 

percentil 62,5, ou seja, isto demonstra a consolidação do programa perante aos índices de 

produção intelectual dos docentes permanentes do PPGEM-UDESC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando 50% dos artigos do programa, conforme indicadores CAPES, o PPGEM 

apresenta nota máxima neste quesito. 
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(Item 2.5) Texto (máximo de 500 palavras) descrevendo: Quais são as práticas 
adotadas pelo corpo docente do programa para promover: 
  

A formação sólida do discente nos fundamentos básicos da área de conhecimento? 
 

As disciplinas básicas do programa foram moldadas com o intuito de prover uma 

formação sólida na área de mecânica computacional. Desta forma, no primeiro semestre, o 

discente tem como disciplina obrigatória Fundamentos de Matemática, que apresenta 

conceitos de análise, espaços vetoriais, álgebra computacional e resíduos ponderados. Em 

paralelo, os discentes da linha de projeto também cursam a disciplina introdutória de 

elementos finitos, Mecânica dos Sólidos Computacional I, que tem como objetivo ilustrar todas 

as etapas da implementação de um programa de elementos finitos para a solução de 

problemas em regime linear e elástico. Ao final desta disciplina, cada discente tem o seu 

próprio código de elementos finitos. Na linha de fluidos, temos disciplina DF1 - Dinâmica dos 

Fluidos Computacional 1, que segue a mesma ideia, mas focada nos métodos de diferenças 

finitas e volumes finitos. Para os alunos que irão realizar atividades experimentais temos a 

disciplina TE1 - Técnicas Experimentais 1, que aborda todas as etapas necessárias para o 

planejamento e execução de experimentos. Com estas disciplinas básicas, mas focadas na 

formação necessária para a execução dos trabalhos de mecânica computacional, temos 

observado um grande crescimento dos discentes já no começo do curso. 

 

A independência/autonomia do discente na execução de seu projeto de pesquisa? 

Em todas as disciplinas os discentes são levados a implementar as formulações em 

seus códigos computacionais, de modo a compreender desde o início a relação entre as 

formulações e sua implementação computacional. Da mesma forma, nas disciplinas com 

atividades experimentais, todos os alunos são levados a executar todas as etapas dos 

experimentos. Assim, ao executar os seus projetos de pesquisa, cada discente já tem uma 

bagagem inicial que facilita muito o crescimento pessoal em seu trabalho solo. Salienta-se 

que, devido ao tamanho reduzido do programa, temos incentivado que todos os discentes 

compartilhem suas experiências diariamente nos laboratórios do programa. 

 

Como os docentes do programa avaliam e garantem a aquisição do conhecimento e 

das habilidades do discente? 

 

Como comentado anteriormente, os discentes são incentivados a implementar seus 

códigos computacionais e a realizar todas as etapas dos experimentos nas disciplinas. Desta 

forma, é possível acompanhar o crescimento pessoal de cada discente e, em caso de 

dificuldades, tomar as medidas necessárias para sanar quaisquer problemas. Salienta-se que 

o colegiado do programa, ao final de cada semestre, discute a qualidade da formação de cada 

discente regular. 

 

Como os docentes do programa se envolvem e participam na realização de eventos 

internos – seminários, workshops, etc.? 
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A cada início de semestre é realizada uma palestra geral, onde os docentes 

apresentam os projetos de pesquisa em andamento. Também são apresentadas as 

oportunidades de pesquisa para os novos discentes e são discutidas, com todo o grupo de 

docentes e discentes, a correlação entre as atividades de pesquisa. Com isto, temos 

observado uma melhor integração por parte dos discentes e docentes do programa. De 

maneira informal, alguns docentes oferecem cursos de Latex e de programação para novos 

discentes do programa. 
 

Como os docentes do programa atuam na formação do egresso quanto à capacitação 

para atender às necessidades da sociedade?  
 

O programa tem dois perfis muito distintos de discentes: acadêmico e industrial, sendo 

que o segundo é decorrente do perfil altamente industrial da região de Joinville. No entanto, 

apesar dos perfis diferentes, acreditamos que a formação básica deve ser a mais sólida 

possível, como discutido nos itens anteriores. Desta forma, temos observado que os egressos 

têm atendido de forma satisfatória tanto as atividades de pesquisa na academia quanto as 

atividades profissionais em seu retorno ou ingresso na indústria. Um dos aspectos 

importantes para o crescimento pessoal em ambos os perfis é a obrigatoriedade de cursar a 

disciplina de Estágio em Docência, independentemente de ser ou não bolsista. Por fim, temos 

incentivado a participação dos discentes nas bancas de TCCs do curso de graduação, de 

modo a apresentar outras pesquisas aos discentes e também a desenvolver a capacidade de 

avaliação de trabalhos (revisão por pares). 

 

 

  



63 

 
 

 

(Item 3.1) Listagem com as produções intelectuais, registradas nas plataformas 

Coleta ou Sucupira desde 2013, indexadas nas bases Scopus, com discente ou egresso 

(2009 a 2020) como autor principal, agrupando-os por número de citações: 

 

 

 

Para os cursos profissionais, o Google Scholar pode ser considerado como a fonte das 

citações quando o periódico em que a publicação foi publicada não estiver indexada nas 

bases Scopus ou Web of Science. A base indexadora deve ser informada para cada produção 

indicada. 

 

Título da produção intelectual 
Autores docentes 

permanentes 
Autores discentes 

ou egressos 
Ano da 

publicação 
ISSN do 

periódico 
Nº de 

citações 

Stress-based topology 
optimization of continuum 
structures under uncertainties 
Effects of delta winglet vortex 
generators on flow of air over 
in-line tube bank: A new 
empirical correlation for heat 
transfer prediction 
Identification of constitutive 
parameters - optimization 
strategies and applications 

Eduardo Lenz 
Cardoso 

Gustavo Assis da 
Silva 

2017 0045-7825 14 

Paulo Sergio 
Berving Zdanski 

Fernando André 
Lindroth Dauner 

2015 0735-1933 13 

Pablo Andrés 
Muñoz Rojas; 
Eduardo Lenz 
Cardoso; Miguel 
Vaz Junior 

Thiago André 
Carniel 

2015 0933-5137 11 

A viscoelastic viscoplastic 
constitutive model including 
mechanical degradation: 
uniaxial transient finite 
element formulation at finite 
strains and application to 
space truss structures 
Topology optimization of 
continuum structures with 
stress constraints and 
uncertainties in loading 
Topology optimization of 
continuum structures 
subjected to uncertainties in 
material properties Convection 
heat transfer enhancement on 
recirculating flows in a 
backward facing step: the 
effects of a small square 
turbulence promoter 

Pablo Andrés 
Muñoz Rojas; 
Miguel Vaz Junior 

Thiago André 
Carniel 

2015 1679-7825 9 

Eduardo Lenz 
Cardoso 

Gustavo Assis da 
Silva 

2017 0029-5981 8 

Eduardo Lenz 
Cardoso 

Gustavo Assis da 
Silva 

2016 0029-5981 7 

Paulo Sergio 
Berving Zdanski; 
Miguel Vaz Junior 

Gregory Tadeu 
Gargioni 

2016 0145-7632 6 

Forced convection on grey cast 
iron plate-fins: Prediction of 
the heat transfer coefficient 

Paulo Sergio 
Berving Zdanski; 
Miguel Vaz Junior 

Maico Jeremias da 
Silva 

2017 0735-1933 4 

A numerical assessment of the 
air flow behaviour in a 
conventional compact dry kiln 

Paulo Sergio 
Berving Zdanski; 
Miguel Vaz Junior 

Daniel Giovani 
Possamai 

2015 1735-3572 4 
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Título da produção intelectual 
Autores docentes 

permanentes 
Autores discentes 

ou egressos 
Ano da 

publicação 
ISSN do 

periódico 
Nº de 

citações 

A hybrid 
analytical/experimental model 
for evaluation of the 
aerodynamic noise in fans 

Renato Barbieri; 
Paulo Sergio 

Berving Zdanski 

Samuel Santos 
Borges 

2015 0003-682X 4 

A procedure for modeling the 
nonlinear viscoelastoplastic 
creep of HDPE at small strains 

Pablo Andrés 
Muñoz Rojas; 
Renato Barbieri 

André Kühl 2017 0032-3888 4 

On the influence of local and 
global stress constraint and 
filtering radius on the design of 
hinge-free compliant 
mechanisms 

Eduardo Lenz 
Cardoso 

Alexandre de Assis 
Pereira 

2018 1615-147X 3 

Dynamic response of 
laminated composites using 
design of experiments: An 
experimental and numerical 
study 

Ricardo de 
Medeiros 

Luiz Fernando dos 
Santos Souza 

2019 0888-3270 2 

Conjugate heat transfer in 
channels with heat-conducting 
inclined fins 

Miguel Vaz Junior; 
Paulo Sergio 
Berving Zdanski 

Leandro Henrique 
Perão 

2018 1040-7782 2 

Application of the Complex 
Variable Semi-analytical 
Method for Improved 
Displacement Sensitivity 
Evaluation in Geometrically 
Nonlinear Truss Problems 

Pablo Andrés 
Muñoz Rojas 

Geovane Augusto 
Haveroth 

2015 1679-7825 2 

Conjugated Heat and Mass 
Transfer in Convective Drying 
in Compact Wood Kilns: A 
System Approach 

Paulo Sergio 
Berving Zdanski; 
Miguel Vaz Junior 

Daniel Giovani 
Possamai 

2013 1687-8132 2 

An Investigation of Stability 
Analysis of Face Milling of 
Cantilever Plates at Low 
Cutting Speeds 

Joel Martins 
Crichigno Filho 

João Fábio 
Bortolanza 

2018 0219-6867 1 

Stable milling of cantilever 
plates using shell finite 
elements 

Joel Martins 
Crichigno Filho 

Doglas Negri; 
Saulo Melotti 

2018 0268-3768 1 

Maximal singularity-free 
orientation subregions 
associated with initial parallel 
manipulator configuration 

Anibal Alexandre 
Campos Bonilla 

Luis Eduardo 
Garcia Gonzalez 

2018 2218-6581 1 

Non-probabilistic robust 
continuum topology 
optimization with stress 
constraints 

Eduardo Lenz 
Cardoso 

Gustavo Assis da 
Silva 

2019 1615-147X 1 

Considerations on Heat 
Transfer in Parallel-Plate 
Channels with Staggered Fins  

Miguel Vaz Junior; 
Paulo Sergio 
Berving Zdanski 

Leandro Henrique 
Perão 

2017 1012-0386 1 

Robust topology optimization 
of compliant mechanisms with 
uncertainties in output 
stiffness 

Eduardo Lenz 
Cardoso 

Gustavo Assis da 
Silva 

2019 0029-5981 0 
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Título da produção intelectual 
Autores docentes 

permanentes 
Autores discentes 

ou egressos 
Ano da 

publicação 
ISSN do 

periódico 
Nº de 

citações 

A contribution for increasing 
workpiece location accuracy in 
a 3-2-1 fixture system 

Joel Martins 
Crichigno Filho; 
Ricardo de 
Medeiros 

Renan Pereira 
Cardoso 

2019 0954-4054 0 

Heat transfer enhancement in 
flow past triangular turbulence 
promoters in closed channels 

Miguel Vaz Junior; 
Paulo Sergio 
Berving Zdanski 

Gregory Tadeu 
Gargioni 

2019 1040-7782 0 

Robotic System for Active-
Passive Strength Therapy 

Anibal Alexandre 
Campos Bonilla 

Eliseo de Jesús 
Cortés Torres 

2019 2194-5357 0 

A numerical study of forced 
convection in a new 
trapezoidal tube bank 
arrangement 

Paulo Sergio 
Berving Zdanski; 
Miguel Vaz Junior 

Ademar Bender 2017 1516-1439 0 

Role of Cured Epoxy and Block 
Copolymer Addition in 
Mechanical and Thermal 
Properties of Polyethylene  

Eduardo Lenz 
Cardoso 

Bruno Guilherme 
Christoff 

2017 1678-5878 0 

Prediction of the convective 
heat transfer coefficient of 
cutting fluid in helical drills 

Joel Martins 
Crichigno Filho; 
Paulo Sergio 
Berving Zdanski 

Douglas 
Wellington Pontes 

2016 0104-6632 0 

Numerical Simulation of the 
Incompressible Turbulent Flow 
of a Binary Mixture of Air-
Water Vapor: Applications in 
Drying Process 

Paulo Sergio 
Berving Zdanski 

Diego da Silva 2019 2214-7853 0 

A topology optimization 
approach used to assess the 
effect of the matrix 
impregnation on the effective 
elastic properties of a 
unidirectional carbon 
nanotube bundle composite 

Eduardo Lenz 
Cardoso 

Bruno Guilherme 
Christoff 

2019 2214-7853 0 

A Model Updating Method for 
Plate Elements Using Particle 
Swarm Optimization (PSO), 
Modeling the Boundary 
Flexibility, Including 
Uncertainties on Material and 
Dimensional Properties  

Joel Martins 
Crichigno Filho  

Doglas Negri; 
Felipe Klein 
Fiorentin  

2018 1679-7817 0 
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(Item 3.2) Relato das 3 melhores produções intelectuais – científicas ou técnicas 

– desde 2010, que tenham contribuído diretamente para a geração ou a melhoria de um 

produto ou que tenha resultado em produto, descrevendo o impacto econômico e/ou 

social deste produto na sociedade. Definições de categorias de produto e exemplos de 

impacto na sociedade estão listados na ficha com os indicadores. 

 
PRODUÇÃO 01:  

BENDER, Ademar; MEIER, Anderson Moisés; Vaz Jr., Miguel; ZDANSKI, Paulo Sérgio 
Berving. A numerical study of forced convection in a new trapezoidal tube bank arrangement. 
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, v. 91, p. 117-124, 
2018. 
 
Dissertação: Análise Numérica do Escoamento Turbulento em Trocadores de Calor Com 
Fluxo 
Cruzado: Estudo de um Novo Arranjo Geométrico Trapezoidal 

Relato: A motivação deste estudo surgiu pela necessidade do desenvolvimento de 
equipamentos térmicos com maior eficiência. Dentro deste contexto, a dissertação associada 
ao artigo supracitado fez uma proposta de um novo arranjo geométrico para um trocador de 
calor com escoamento cruzado (a geometria foi exaustivamente simulada com vários 
parâmetros testados). Estudos de eficiência baseados na primeira e segunda leis da 
termodinâmica foram elaborados, sendo os resultados amplamente discutidos. Finalmente, o 
resultado prático deste estudo gerou um protótipo (modelo em escala reduzida) do trocador de 
calor proposto que atualmente está sendo testado em ensaios com túnel de vento. 
 
PRODUÇÃO 02:  
CAMPOS, Alexandre; TORRES, Eliseo. J. C. ; BOCK, E. ; MARTINS, D. Robotic System for 
Active-Passive Strength Therapy. 2018, ISBN 978-3-030-02053-8. 

Dissertação: Development and Construction of an Automatic System for Bedriden Patient Motor 
Rehabilitation through Passive-Active Movements 

Relato: Este capítulo, publicado no livro Human Systems Engineering and Design. 1Ed da 
editora Springer, apresenta um modelo para a rotação lateral do ombro e estuda a solução do 
modelo por meio de métodos numéricos. O objetivo deste modelo é projetar dois sistemas para 
processos de reabilitação: Modo Passivo de treino e uso de Bandas de Resistência. Este 
trabalho está inserido no projeto de pesquisa Plataforma Reconfigurável de Tecnologia 
Assistiva para Pacientes Acamados, com enfoque na melhoria da qualidade de vida de 
pessoas com mobilidade reduzida. 
 
PRODUÇÃO 03:  
BORGES,S.S.; ZDANSKI, P.S.B.; BARBIERI, R. A hybrid analytical/experimental model for 
evaluation of the aerodynamic noise in fans. Applied Acoustics, v. 90, p. 81-87, 2015. 

Dissertação: Análise da geração de ruído em ventiladores de fluxo axial composto por rotores 
centrífugos de pás radiais 

Relato: Este trabalho estuda todo o processo numérico e experimental utilizado para a 
obtenção de um modelo analítico do nível de ruído de origem aerodinâmica em motores 
elétricos. Os resultados obtidos, muito mais acurados do que os existentes na literatura até 
então, permitiram a otimização do ruído no projeto de motores elétricos da empresa WEG, uma 
das principais empresas do ramo no mundo. 
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(Item 3.3) Relato dos indicadores de internacionalização e de visibilidade, 
vigentes ou ocorridas no presente quadriênio, agrupados de acordo com as categorias: 
 

Prof. Miguel Vaz Junior - Membro de corpo editorial - Engineering Computations (percentil 
Scopus 74%). ISSN 0264-4401, Emerald. 
 
Prof. Miguel Vaz Junior - Membro de corpo editorial - Latin American Journal of Solid and 
Structures (percentil Scopus 64%). ISSN 1679-7817. Argentinean Association of 
Computational Mechanics. 
 
Prof. Miguel Vaz Junior - Membro de corpo editorial - Journal of Computational Engineering. 
Prof. Miguel Vaz Junior - Membro de Comitês científicos - ACE-X 2019 - Advanced 
Computational Engineering and Experimenting, Athens (Greece). 2019. 
 
Prof. Miguel Vaz Junior - Membro de Comitês científicos - NUMIFORM 2019 - 13th International 
Conference on Numerical Methods in Industrial Forming Process, Portsmouth (USA). 2019. 
 
Prof. Miguel Vaz Junior - Membro de Comitês científicos - COMPLAS 2019 - 15th International 
Conference on Computational Plasticity - Fundamentals and applications, Barcelona 
(Espanha). 2019. 
 
Prof. Miguel Vaz Junior - Membro de Comitês científicos - ICEMMM 2018 - International 
Conference on Engineering Materials, Metallurgy & Manufacturing, Kalavakkam, (India). 2017. 
 
Prof. Miguel Vaz Junior - Membro de Comitês científicos - COMPLAS 2017 - 14th International 
Conference on Computational Plasticity - Fundamentals and applications, Barcelona 
(Espanha). 2017. 
 
Prof. Miguel Vaz Junior - Organização de mini-simpósios - Computational Strategies for Metal 
Cutting & Forming Operations, junto ao COMPLAS 2019, 15th International Conference on 
Computational Plasticity*, Barcelona (Espanha). 2019. 
 
Prof. Miguel Vaz Junior - Organização de mini-simpósios - Computational Strategies for Metal 
Cutting & Forming Operations, junto ao COMPLAS 2017, 13th International Conference on 
Computational Plasticity*, Barcelona (Espanha). 2017. 
 
Prof. Miguel Vaz Junior - Palestrante convidado - Identification of Inelastic Parameters of the 
AISI 304 Stainless Steel. 12th International Conference on Advanced Computational 
Engineering and Experimenting - ACE-X 2018. 2018. 
 
Prof. Eduardo Lenz Cardoso - Revisor de Periódios - Latin American Journal of Solids and 
Structures, International Journal for Numerical Methods in Engineering, European Journal of 
Computational Mechanics, Journal of Structural and Multidisciplinary Optimization, Computer 
Methods and Applied Mechanics in Engineering, Journal of Applied and Computational 
Mechanics, Journal Of Brazilian Society of Mechanical Science and Engineering. 
Prof. Eduardo Lenz Cardoso - Membro de Comitês científicos - MECSOL - 6th International 
Symposium on Solid Mechanics (2017) 
Prof. Eduardo Lenz Cardoso - Organizador do mini-simpósio “Topology Optimization of 
Multifunctional Materials, Fluids and Structures” no VI MECSOL - Symposium on Solid 
Mechanics, e Chair na seção 'Structural Reliability Methods and Realibility-Based Desing 
Optimization' no VI MECSOL - international Symposium on Solid Mechanics. 
 
Prof. Marcus Vinícius Canhoto Alves - Revisor de Periódios - Journal of the Brazilian Society 
of Mechanical Sciences and Engineering. 
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Profa. Marianna Ansiliero de Oliveira Coelho - Projeto em cooperação internacional - 
Experimentos e modelagem em materiais de membrana para transformação urbana, 
sustentabilidade e eficiência - O projeto de colaboração entre a UDESC e a University of 
Newcastle será em estruturas de membrana. As estruturas de membranas são empregadas 
na construção civil pela principal característica do baixo peso próprio. Os materiais utilizados 
nestas estruturas possuem um comportamento complexo que geralmente não se adequam a 
modelos clássicos de materiais. Atualmente, os aspectos relacionados com a preservação do 
meio ambiente e o desenvolvimento sustentável são muito importantes para o planejamento 
de soluções de engenharia. As estruturas de membrana possuem características que 
contribuem para o desenvolvimento sustentável, como a utilização de luz natural, ventilação e 
a possibilidade de reutilização. Também é demonstrado que este tipo de estrutura tem uma 
flexibilidade arquitetônica e busca uma melhor eficiência estrutural. O presente trabalho tem 
como um dos seus objetivos a construção de uma máquina de ensaio biaxial, baseado no 
conhecimento e nos ensaios realizados na University of Newcastle. Os valores obtidos de 
tensão e deformação com esse equipamento serão aplicados em um método já desenvolvido 
baseado em superfícies de resposta NURBS. Essa metodologia tem a vantagem de se adaptar 
aos resultados experimentais e ser uma alternativa aos materiais que não podem ser 
modelados com modelos clássicos de materiais ou que exigem um número muito grande de 
parâmetros. 
 
Prof. Pablo Andrés Muñoz Rojas - Membro de corpo editorial - Latin American Journal of Solid 
and Structures (percentil Scopus 64%). ISSN 1679-7817. Argentinean Association of 
Computational Mechanics. 
 

Prof. Pablo Andrés Muñoz Rojas - Membro de corpo editorial - Journal of Applied Mathematics 
and Computational Mechanics. ISSN 2299-9965. 
 
Prof. Pablo Andrés Muñoz Rojas - Agência de fomento: Flanders Innovation & 
Entrepreneurship. 
 

Prof. Pablo Andrés Muñoz Rojas - Revisor de Periódios - Latin American Journal of Solids and 
Structures, Finite Elements in Analysis and Design, CMAT - Continuum Mechanics and 
Thermodynamics. 
Prof. Paulo Sergio Berving Zdanski - Revisor de Periódios - Applied Thermal Engineering, 
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Physics of Fluids. 
Prof. Ricardo de Medeiros - Membro de corpo editorial - Latin American Journal of Solid and 
Structures (percentil Scopus 64%). ISSN 1679-7817. Argentinean Association of 
Computational Mechanics. 
Prof. Ricardo de Medeiros - Membro de corpo editorial - Journal of Mechanical Engineering and 
Biomechanics. ISSN 2456-219X. 
 
Prof. Ricardo de Medeiros - Premio Nacional Al Resultado de la Investigación Científica - 
Colaborador junto ao trabalho: Estudios del comportamiento de materiales heterogéneos 
usando métodos micro-macro mecánicos, Academia de Ciencias de Cuba. 
 
Prof. Ricardo de Medeiros - Tese de Doutorado selecionada pelo Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Mecânica da EESC/USP, Melhor Tese de Doutorado, CAPES. 
 
Prof. Ricardo de Medeiros - Tese de Doutorado selecionada pelo Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Mecânica da EESC/USP, Melhor Tese de Doutorado, Universidade de São 
Paulo. 
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Prof. Ricardo de Medeiros - Menção Honrosa referente ao Prêmio Tese Destaque USP 2017, 
Grande Área - Engenharias, Convênio USP/Santander. 
 
Prof. Ricardo de Medeiros - Revisor de Periódios - Sensors, Journal of Applied Polymer 
Science, Journal of Advanced Manufacturing Systems, Computers & Structures, Composite 
Structures, Journal of the Brazilian Society of Mechanics Sciences and Engineering, Latin 
American Journal of Solids and Structures, Measurement Science and Technology, 
Measurement, Smart Materials and Structures, International Journal of Metallurgy and Metal 
Physics, International Journal of Automotive Composites. 
 
Prof. Ricardo de Medeiros - Organizador do mini-simpósio 'Composite Materials' junto ao 6th 
International Symposium on Solid Mechanics (MecSol2017), Joinville (Brazil). 2017. 
 
Prof. Ricardo de Medeiros - Organizador do mini-simpósio 'New Developments and 
Applications' junto ao 6th International Symposium on Solid Mechanics (MecSol2017), Joinville 
(Brazil). 2017. 
 
Prof. Ricardo de Medeiros - Agência de fomento: National Science Centre (Narodowe Centrum 
Nauki - NCN) - Poland. 
 
Parceira iniciada com a Unisidaded de Chile, sendo que o Aluno Leonel Quinteros, esteve 
durante 30 dias desenvolvendo atividades sob a orientação do Prof. Eduardo Lenz Cardoso. 
 
50% das dissertação escritas em língua inglesa - 
https://www.udesc.br/cct/ppgem/publicacoes/dissertacoes 
 
O Prof. Aníbal Alexandre Campos Bonilla foi um dos integrantes do projeto "Plataforma 
Reconfigurável de Tecnologia Assistiva para Pacientes Acamados" em conjunto com a UFSC 
e com a UNIFESP, com financiamento da CAPES. Destaca-se que dois alunos do PPGEM 
foram bolsistas CAPES/PGPTA durante 2018, cotas estas vinculadas a este projeto 
interinstitucional. Destaca-se a atração de dois alunos vindos da Colômbia para atuar no 
Projeto (Luis Eduardo Garcia Gonzalez e Eliseo de Jesús Cortés Torres) titulados em 2018. 
 
O programa de pós-graduação em Eng. Mecânica (através de seus docentes) mantém 
cooperação formal com as seguintes universidades: 
 

• Universidade do Porto – Portugal; 
• Griffith University - Australia; 
• University of Newcastle - Australia; 
• University of Newcastle – UK; 
• Hochscuhle Aalen – Germany; 
• Swansea University – Wales; 
• University of British Columbia – Canada; 
• Technical University of Munich – Germany; 
• Universidade de Havana - Cuba; 
• KU Leuven University - Bélgica; 
• Universidad de Chile - Chile. 

 

O Prof. Joel Martins Crichigno Filho desenvolveu um vídeo institucional do PPGEM vinculado 
ao projeto ”Desenvolvimento de Material Didático ou Institucional Vídeos de Divulgação e 
Popularização”, que tem como objetivo a criação de material de ensino e divulgação em nível 
de pós-graduação. Este vídeo é apresentado na entrada da página do programa 
https://www.udesc.br/cct/ppgem e já tem mais de 4700 visualizações. 
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O Professor Ricardo de Medeiros mantém atividades conjuntas de pesquisa com 
pesquisadores da UTFPR - Cornélio Procópio - PR e USP/São Carlos. 
 
O Professor Roberto Wolf Francisco Júnior mantém atividades de pesquisa em conjunto com 
pesquisadores da UFSC - Florianópolis na área de combustão (um projeto de pesquisa em 
conjunto está sendo desenvolvido envolvendo 01 aluno de mestrado do PPGEM). 
 
O Professor Renato Barbieri mantém contato ativo com a Pontifícia Universidade do Estado do 
Paraná (PUC-Paraná), atuando como co-orientador de trabalhos na área de Análise Numérica 
e Experimental Aplica à Acústica. 
 
Os Professores Miguel Vaz Jr, Paulo Sérgio Berving Zdanski e Renato Barbieri foram 
consultores Ad hoc do CNPq para avaliação de projetos e solicitações de apoio financeiro. 
Maiores informações estão na seção correspondente da plataforma Sucupira. Destaca-se 
ainda que estes três professores atualmente são bolsistas de produtividade em pesquisa do 
CNPq. 
 
Prof. Pablo Andrés Muñoz-Rojas que atua como membro permanente do Comitê Científico do 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTATIONAL ENGINEERING AND 
EXPERIMENTING. Este evento é organizado em conjunto com o Prof. Andreas Oechsner, da 
Griffith University, Austrália. 
 
Prof. Pablo Andrés Muñoz-Rojas apresentou uma palestra sobre simulação e otimização de 
novos materiais em engenharia estrutural na Universidade Regional Integrada (URI - Erechim) 
- http://www.uricer.edu.br/site/informacao.php?pag_invoked=noticias_principal&id=8067 
 
Prof. Miguel Vaz Junior - Revisor de Periódios - Continuum Mechanics and Thermodynamics, 
Latin American Journal of Solids and Structures, International Journal of Mechanical Sciences. 
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Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 
 

Este texto resume as ações implementadas pelo Colegiado do Programa de Pós-

graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PGCEM) frente à avaliação da CAPES 

do quadriênio 2013-2016. 

 
1. Redução do número de áreas de concentração 

 

Foi sugerido pela CAPES a redução de 4 (quatro) para 2 (dois) o número de áreas de 

concentração do curso de Mestrado do PGCEM para compatibilizar com aquelas do curso de 

Doutorado. 

A redução do número de áreas de concentração é feita através da adequação do 

projeto do curso de Mestrado, exigindo a mudança do elenco de disciplinas obrigatórias e 

específicas de cada uma das áreas de concentração originais. Visando uma reformulação 

mais abrangente do curso de Mestrado, esperou-se a aprovação do novo Regimento Geral 

da Pós-Graduação stricto sensu da UDESC em substituição da Resolução Nº 013/2014 do 

CONSEPE e subsequentes alterações. 

Tendo em vista à não aprovação de novo Regimento até o presente momento o 

Colegiado do PGCEM aprovou em reunião extraordinária do dia 18 de outubro uma 

reformulação de pequena monta do curso de Mestrado, alterando apenas as áreas de 

concentração e o elenco de disciplinas específicas. A aprovação do texto final da 

reformulação será feita na reunião ordinária do Colegiado do PGCEM convocada para o dia 8 

de novembro próximo. O Quadro 1 apresenta as áreas de concentração novas e originais. 

 
Quadro 1 – Áreas de concentração do curso de Mestrado. 

 

Áreas de concentração originais Novas áreas de concentração 

✓ Cerâmica 

✓ Metais 

✓ Polímeros 

✓ Modelamento numérico de 

materiais e simulação de 

processos 

✓ Ciência e engenharia de materiais 

✓ Modelamento numérico de 

materiais e simulação de 

processos 

 
 

2. Aumento de produção qualificada dos docentes e discentes de doutorado 

 

O aspecto principal relacionado à avaliação da CAPES referente ao quadriênio 2013-

2016 foi a produção qualificada dos docentes do PGCEM. 

Diversas ações foram tomadas visando satisfazer os critérios de produção qualificada 

exigidos pela área de Engenharias II da CAPES conforme indicado nos próximos itens. 
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2.1 Norma de credenciamento e descredenciamento 

 

O Colegiado do PGCEM reconheceu no final do Quadriênio 2013-2016 a importância 

de definir requisitos claros de credenciamento e recredenciamento junto ao Programa. Neste 

sentido, foi aprovada a Resolução Interna Nº 04/2015 que regulamenta o credenciamento de 

docentes junto ao PGCEM. Esta Resolução Interna considera (i) a produção qualificada do 

docente conforme o Qualis do periódico, (ii) a publicação com discente e (iii) orientação. Foi 

elaborada uma Planilha de Avaliação Individual conforme os pesos e pontuações 

estabelecidos pela Resolução Interna. 

Como resultado da aplicação desta Resolução Interna, 4 (quatro) docentes foram 

descredenciados do PGCEM. Ressalta-se que, devido às normas da UDESC, os docentes 

descredenciados tiveram que ser mantidos no programa até finalizar as orientações em 

andamento. Os docentes descredenciados foram relacionados como “colaboradores” na 

Plataforma Sucupira até o final da orientação. 

Devido à recente mudança na Ficha de Avalição da CAPES e da classificação Qualis 

de periódicos, o Colegiado do PGCEM aprovou em reunião extraordinária do dia 18 de outubro 

a necessidade da alteração da Resolução Interna Nº 04/2015. Entretanto, o Colegiado do 

PGCEM decidiu aprovar nova regulamentação de credenciamento e recredenciamento de 

docentes apenas quando a nova Ficha de Avalição da área de Engenharias II for aprovada 

pelo CTC da CAPES (e divulgada oficialmente) e a nova classificação Qualis de periódicos 

estiver oficialmente disponível. 

 

2.2 Acompanhamento continuado da produção qualificada 

 

O Colegiado do PGCEM tem adotado um acompanhamento continuado da produção 

qualificada dos docentes do Programa. Uma vez que os dados do currículo Lattes é público 

e atestado pelo pesquisador, a coordenação do PGCEM tem adotado uma clareza relativo à 

produção individual de cada docente. Isto é, periodicamente é apresentado ao Colegiado uma 

tabela mostrando a produção de cada docente. Do mesmo modo, é enviado anualmente a 

Planilha de Avaliação Individual a cada um dos docentes do Programa. 

O Anexo A apresenta um resumo do acompanhamento continuado do PGCEM através 

de comparações com o quadriênio anterior. Ressalta-se que o principal índice de avaliação 

da Ficha de Avaliação das Engenharias II da CAPES aumentou de 0,855 para 1,401, elevando 

a avaliação do quesito para “Bom”, satisfazendo as condições para a elevação do Programa 

para conceito “4”. 

 

3. Motivação dos discentes para a preparação de artigos 

 

Um dos aspectos mais importantes é o envolvimento dos discentes na preparação de 

artigos visando a publicação em periódicos de qualidade. O processo de escolha do 

periódico, preparação do artigo e submissão nem sempre é claro para o discente. Deste 

modo, o minicurso intitulado “Publish or Perish: a Brief Survival Guide” tem sido oferecido 

sistematicamente. O Anexo B apresenta os pontos principais abordados no minicurso. 



Comentários finais 

As ações tomadas visando melhorar a avaliação do curso tiveram seu início no final 

do quadriênio anterior quando se implantou normas rigorosas para credenciamento e 

recredenciamento de docentes. No presente quadriênio as ações foram expandidas através 

do acompanhamento continuado e de ações de encorajamento dos discentes para a 

publicação de suas pesquisas em periódicos de qualidade. A avaliação feita até junho de 

2019 mostra um claro avanço nos índices de publicação qualificada tanto dos docentes 

quanto dos discentes de doutorado. 
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ANEXO A 
 

Evolução do Programa de Pós-Graduação de Ciência e Engenharia de Materiais 
 
 

Este texto resume a evolução do Programa de Pós-Graduação de Ciência e 

Engenharia de Materiais – PGCEM através da comparação entre os quadriênios 2013-

2016 e 2017-2020. Os dados do quadriênio corrente correspondem até o mês de junho de 

2019. São apresentadas as seguintes análises: 

✓ Estratificação da publicação do Programa segundo a classificação Qualis 2013-

2016 

✓ Índice DPI dos quadriênios 

✓ Produção dos docentes permanentes 

✓ Produção discente - doutorado 

 

 
A1. Publicação do PGCEM nos quadriênios 2013-2016 e 2017-2020 

 

A Figura A1 mostra que, no quadriênio anterior (2013-2016), do total de publicações, 

29 % (quase 1/3 da produção total!!) foi em periódicos de baixa qualificação, isto é Qualis 

B4, B5 e C. Até o presente momento a totalidade da produção do PGCEM tem sido em 

periódicos classificados como B3 ou superior. 

 

 
 

 

 

A fração da produção qualificada (A1, A2 e B1) do PGCEM em relação ao número 

total de publicações aumentou significativamente quando se compara o quadriênio atual 

com o anterior. A Figura A2 mostra a evolução ano-a-ano (os dados de 2019 se estendem 

até junho). Ressaltam-se os seguintes aspectos: 
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• A proporção de publicações em periódicos A1, A2 e B1 aumentou de 44 % para 

65 %. 

 

• O aumento da qualidade dos trabalhos desenvolvidos e a maior consciência 

dos docentes permanentes em relação ao veículo de divulgação têm levado a 

um aumento substancial na publicação em periódicos qualificados. 

 
 

 
 
 
A2. Corpo docente do PGCEM: docentes permanentes 

 

O número de docentes permanentes foi reduzido no presente quadriênio devido ao 

maior rigor nos critérios de credenciamento e recredenciamento dos docentes do programa.  

A Tabela A1 apresenta a relação dos docentes permanentes, o respectivo “Fator H” 

e se o mesmo é bolsista Produtividade em Pesquisa (PQ) e Produtividade em 

Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) do CNPq. Destacam-se os 

seguintes aspectos: 

 

Quase 60 % dos docentes permanentes do PGCEM são bolsistas PQ / DT do CNPq 

(ver Figura A3). Ressalta-se ainda que 6 (seis) dos docentes tiveram a bolsa concedida 

para início em março de 2019 (três bolsas novas e três renovações). 

 

No quadriênio anterior apenas 60 % do corpo docente permanente teve um artigo 

publicado em periódico A1; enquanto, no presente quadriênio 94 % dos professores já 

publicou ao menos um artigo do estrato A1. A Figura A4 resume a publicação qualificada 

do docente permanente. 
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Nos últimos anos tem-se observado com maior cuidado o impacto que um artigo 

tem na comunidade científica. Uma das medidas mais utilizadas é o “Fator H” do 

pesquisador. O “Fator H” procura indicar de forma equilibrada o número de artigos 

publicados e o número de citações de cada artigo. Os valores de “Fator H” individuais de 

cada docente permanente são apresentados na Tabela A1. 

 

 

A avaliação do Programa como um todo com respeito ao impacto médio das 

publicações pode ser feita através do “Fator H representativo” dos docentes. A Figura A5 
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mostra a ordenação decrescente dos docentes segundo o respectivo “Fator H” e o valor 

representativo do programa. Isto significa que o PGCEM tem 8 docentes permanentes com 

um “Fator H” igual ou superior a 8. 

 

 
 

 
A3. Produção do egresso – doutorado 

 

Na produção dos doutores egressos é considerado o artigo representativo da tese 

publicado em periódico com maior classificação Qualis. A Tabela A2 mostra os percentuais 

em relação ao número total de formados no respectivo quadriênio. Nota-se também que 

alguns formados no quadriênio corrente tiveram publicações no quadriênio anterior e vice-

versa. Destacam-se os seguintes aspectos: 

A qualidade dos periódicos dos egressos do presente quadriênio é sensivelmente 

maior (ver Figura A6). Um total de 56 % dos egressos do presente quadriênio publicou em 

periódicos Qualis A1 (contra 32 % no quadriênio anterior); 

Uma fração de 8 % dos titulados no quadriênio anterior não publicaram em periódicos de 

qualidade; 

Apesar de esta avaliação se estender até junho de 2019, apenas um pequeno 

percentual (6 %) de doutores formados ainda não teve seu trabalho publicado. Este valor 

percentual corresponde a um único doutor formado que ainda não teve o seu artigo aceito 

para publicação até junho de 2019. 
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A4. Índice “DPI” da Ficha de Avaliação das Engenharias II da CAPES 

 
A produção intelectual dos docentes do programa constitui um índice fundamental 

na avaliação do programa de pós-graduação. O índice “DPI” utilizado na última avaliação 

quadrienal da CAPES representa o número médio de produções A1 equivalentes por 

docente permanente. A Figura A7 mostra a evolução deste índice para os quadriênios 

2013-2016 e 2017-2020. Destacam-se os seguintes aspectos: 

• O índice 0.855 foi calculado com base no Qualis 2013-2016, sendo ligeiramente 

inferior àquele calculado pela CAPES e que levou a uma avaliação “Regular” neste 

quesito; 

• Os esforços mencionados nos parágrafos anteriores levaram a um aumento 

substancial do Índice “DPI” para 1,401, correspondendo a “Bom” na avaliação da 

CAPES. Apesar de que este seja um valor médio para os anos 2017-2019, há a 

expectativa natural de que vários outros artigos sejam publicados até dezembro de 

2019. 
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A5. Comentários finais 

 

Este texto resume o acompanhamento continuado da produção intelectual dos 

docentes do Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. É 

evidente pelos números apresentados que houve um avanço significativo na produção 

intelectual do programa quando comparado com as avaliações anteriores da CAPES. 

Ressalta-se que a avaliação do quadriênio corrente foi feita baseada na Ficha de 

Avaliação da área de Engenharias II disponível em junho de 2019. O acompanhamento 

segundo a nova Ficha de Avaliação discutida na reunião de meio termo será feito à medida 

que a mesma seja aprovada pelo CTC da CAPES e a nova classificação Qualis seja 

disponibilizada. 

  



 

80 
 

ANEXO B 

 
Minicurso “Publish or Perish: a Brief Survival Guide” 

 
 

O minicurso “Publish or Perish: a Brief Survival Guide” tem sido oferecido 

sistematicamente pelo Prof. Miguel Vaz Júnior com o objetivo de incentivar os discentes 

do PPGCEM a publicarem em periódicos de qualidade. Os aspectos principais abordados 

no minicurso são: 

 

✓ Por que publicar? 

✓ Tipos de publicações 

✓ O caminho da publicação 

✓ Escrevendo o manuscrito 

✓ Carta de 

encaminhamento 

✓ Revisão por pares 

✓ A vida após a publicação 

 

A Figura B1 apresenta alguns slides típicos do minicurso. É importante notar que 

todo o material foi escrito em inglês visando enfatizar a utilização da língua inglesa para 

propiciar um maior alcance do artigo publicado. 

 

 

 

Este minicurso apresenta todo o processo de publicação, a começar pela escolha 

do periódico ao qual o manuscrito será submetido até como lidar com uma possível 

rejeição do artigo. O conteúdo associado aos pontos principais são apresentados no 

Quadro B1. 
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Quadro B1 – Conteúdo do minicurso. 

 

Assunto Descrição 

Introdução Apresentação dos objetivos e do conteúdo do minicurso. 

Por que publicar? Discussão das vantagens que uma publicação pode trazer tanto ao 
discente quanto para o programa de pós-graduação. 

Tipos de publicações Apresentação dos diferentes tipos de publicações: (a) livro; (b) capítulo 
de livro; (c) periódicos; (d) artigos publicados em anais de congressos. 
A ênfase é dada na discussão dos diferentes tipos de artigos para 
periódicos, dentre eles Research papers e Technical notes. 

O caminho da publicação Todos os passos envolvendo a publicação são apresentados e 
discutidos: (a) escolha do periódico apropriado; (b) tipos de periódicos; 
(c) o Fator de Impacto; (d) periódicos “predatórios”; (e) mecanismos 
online para selecionar periódicos. 

Escrevendo o manuscrito Discussão de aspectos relevantes na preparação de um manuscrito: (a) 
aspectos gerais; (b) título; (c) ilustrações; (d) co-autores do artigo; (e) 
plágio e auto-plágio; (f) retirada (retraction) do artigo pelo Editor. 

Carta de encaminhamento Aspectos importantes que a carta de encaminhamento deve possuir. 

Revisão por pares O processo de revisão por pares. Resultado da submissão: (a) aceite; 
(b) aceite condicional à revisão; (c) rejeição. São discutidos aspectos 
essenciais quando for solicitada a revisão do artigo (major / minor 
revision). Aspectos relativos à rejeição do artigo: sugestões de 
procedimento. 

A vida após a publicação Acompanhamento da “vida” do artigo. Citações e leitura dos artigo. O 
ORCID do pesquisador. O Fator H do pesquisador. Maximizando a 
visibilidade do artigo: Researchgate, Publons, etc. 

 
 

Observa-se que o mini-curso tem trazido uma maior clareza sobre o processo de 

publicação, uma vez que este conteúdo não faze parte de nenhuma disciplina do PPGCEM. 

Ressalta-se também que este mini-curso é aberto à participação de discentes de outros 

programas de pós-graduação, em especial ao Programa de Pós-graduação em Engenharia 

Mecânica do CCT. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E SOCIOECONÔMICAS - ESAG 

 

Programa de Pós-Graduação em Administração  

 

Ações corretivas realizadas com base na Avaliação Quadrienal (2013-2016) da 

CAPES. 

 

1 – Proposta do Programa 

Conceito da Comissão: Bom 

 

Apreciação: O programa foi recomendado em 2010 e iniciou as atividades em 2011, 

aproveitando-se da experiência que a instituição já tinha, desde 2003/2004, com um 

programa de mestrado profissional. O curso de doutorado iniciou suas atividades em 2015. 

Está estruturado em uma área de concentração, Organizações e Esfera Pública. Esta área 

de concentração leva à expectativa de um programa voltado à formação e pesquisa em 

Administração Pública. Contudo, muito poucas dissertações têm sido defendidas com foco 

na Administração Pública. A proposta do programa indica que há duas linhas de pesquisa 

para o mestrado e duas linhas de pesquisa para o doutorado. As linhas de pesquisa 

demonstram que o programa também tem um interesse em outros tipos de organizações. 

Não é descrito porque o mestrado e doutorado possuem linhas de pesquisa distintas, mas 

semelhantes em termos de descritores. A linha de pesquisa Organizações, Tecnologias e 

Gestão foi modificada em 2015 para Organizações, Gestão e Sustentabilidade, com o 

objetivo de acompanhar as demandas acerca do tema sustentabilidade. Não há 

diferenciação entre os objetivos dos cursos de mestrado e doutorado. Também não há 

diferenciação no perfil do egresso esperado para os cursos de mestrado e doutorado, 

afirmando-se apenas que o foco do doutorado é na formação de docentes e pesquisadores. 

São 37 projetos de pesquisa distribuídos entre as linhas de pesquisa. A maioria dos projetos 

de pesquisa aborda temas que refletem a especificidade de cada linha de pesquisa a que 

está vinculada. Saliente-se que, como já afirmado, a temática Administração Pública, 

embora parte importante de uma das linhas de pesquisa e da área de concentração, não 

tem conseguido gerar trabalhos de conclusão (dissertações) em números condizentes. 

A estrutura curricular abriga um conjunto de disciplinas que evidenciam o estado da 

arte dos temas propostos e as referências bibliográficas estão atualizadas. Existe 

possibilidade de formação aprofundada em metodologias quantitativas e qualitativas de 

pesquisa, especialmente no curso de Doutorado. Para o curso de mestrado são 

necessárias duas disciplinas eletivas ligadas à linha de pesquisa escolhida, o que não 

garante uma formação aprofundada na temática da linha de pesquisa. 

O Programa apresenta o planejamento com vistas ao seu desenvolvimento, 

especificamente no que diz respeito à internacionalização, destacando-se o planejamento 

para publicações em estratos mais elevados. São descritos os convênios interinstitucionais, 

porém, seus produtos atuais ou futuros não são adequadamente relatados. 

A infraestrutura para pesquisa e ensino é adequada e compatível com o tamanho e 

especificidade do Programa de formação discente. Os docentes utilizam as salas dos 

grupos de pesquisa, sendo dez salas equipadas. O programa conta com infraestrutura 
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própria de coordenação e secretaria, bem como com equipamentos e softwares para 

pesquisa. Existe acesso amplo e fácil para base de periódicos e de dados. 

 

Ações:  

 

O mestrado acadêmico em administração da ESAG, assim como o doutorado, 

envolve duas linhas de pesquisa e apenas uma delas está voltada à administração pública. 

Entretanto, conceitualmente, a administração pública se embasa em lógicas que 

ultrapassam o setor governamental tradicional, envolvendo ações de diferentes setores que 

se incumbem de resolver problemas públicos. Assim, além da administração pública 

tradicional, os serviços públicos também são desenvolvidos por outras organizações, seja 

da sociedade civil ou até mesmo por empresas privadas, na forma de concessões, 

contratos, entre outras. Tal abordagem é necessária tendo em vista a complexidade dos 

problemas atuais, os quais não conseguem ser resolvidos somente pelo setor público 

tradicional. Então, acreditamos que houve um erro de interpretação  no título da área que 

é Organizações (todas as organizações) e esfera pública (visão ampliada do setor público). 

Mesmo assim, nota-se que, em 2019, das 8 dissertações defendidas, 5 são da área 

de administração pública e 3 da área de organizações, mas que não deixam de “conversar” 

com o setor público. Tal desequilíbrio ocorre, as vezes, em função do limite do número de 

orientandos de cada professor e dos pedidos de prorrogação de prazo. Foram defendidas 

em 2019 as seguintes dissertações: 

 

Estudante: Fernando André Martin Nascimento 

 

Título: Evolução da política para o setor automobilístico no Brasil no período pós 

Plano Real: uma análise à luz da Teoria do Equilíbrio Pontuado 

 

Fernando André Martin Nascimento desenvolveu uma análise sobre a política 

industrial do governo com o setor automobilístico, medido pelos Desembolsos do BNDES 

durante 1995 e 2016 à luz da Teoria do Equilíbrio Pontuado.  

 

Estudante: Bruno Carneiro de Castro 

 

Título: Gamificação como instrumento para mensuração da competência moral em 

estudantes de Administração Pública 

O estudante Bruno Carneiro de Castro conduziu um teste interativo inédito para 

avaliar a competência moral (habilidade de ponderar as ações por meio de regras morais) 

de estudantes de Administração Pública da Udesc Esag. Seu objetivo foi compreender a 

influência da gamificação (uso de elementos de jogos em desafios do mundo real) no 

engajamento dos participantes e validar esse novo instrumento de coleta de dados.  
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Estudante: Marcelo Oliveira Basso 

  

Título: Comunidade de inquirição – Col como metodologia para a análise do curso 

de pós-graduação em gestão pública na modalidade à distância 

 

Marcelo Oliveira Basso analisou, à luz dos pressupostos do modelo da Comunidade 

de Inquirição – CoI, o curso de Especialização em Gestão Pública na Educação Profissional 

e Tecnológica oferecido pelo Centro de Referência em Formação e Educação a Distância 

(Cerfead) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) 

e concluiu que se trata de uma eficaz ferramenta para analisar e validar a efetividade dos 

processos de ensino utilizados pelas instituições no desenvolvimento da aprendizagem on-

line. 

 

Estudante: Diego Fernandes Ungari 

  

Título: A influência da cultura organizacional no desenvolvimento dos vínculos 

organizacionais: estudo de caso na Polícia Militar de Santa Catarina 

 

Diego Fernandes Ungari investigou como a Cultura Organizacional influencia no 

desenvolvimento dos vínculos organizacionais na Polícia Militar do Estado de Santa 

Catarina. A partir de análise documental e bibliográfica, de observação não-participante, de 

entrevistas semiestruturadas e Análise de Conteúdo, o estudo revelou a forte influência que 

a Cultura Organizacional exerce no desenvolvimento dos vínculos organizacionais, 

desenvolvendo em maior ou menor grau o comprometimento, o consentimento e o 

entrincheiramento. 

 

Estudante: Tamilly Virissmo  

 

Título: Institucionalização da gestão por competências da administração pública: um 

panorama da Justiça do Trabalho do Brasil 

 

Tamilly Virissmo analisou a Gestão por Competências na Justiça do Trabalho após 

a edição de um normativo federal para incorporação desse modelo de gestão de pessoas, 

e a consequente Resolução nº 92/2012 que aponta diretrizes e estabelece metas para 

implantação da GC nos Tribunais Regionais do Trabalho. A pesquisa revelou a presença 

dos elementos do estágio de pré-institucionalização, ou habitualização (TOLBERT e 

ZUCKER, 1996) e ocorrência de interrupções ou fracassos (FONSECA e MENESES, 2011) 

–, que sugerem a caracterização da implantação da Gestão por Competências no campo 

organizacional da Justiça do Trabalho neste nível de institucionalização.  
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LINHA DE PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIEDADE 

 

Estudante: Ricardo Lonzetti 

 

Título: Desafios e limitações na formação de agenda para a reforma do Sistema 

Tributário Brasileiro 

 

O estudante Ricardo Lonzetti tratou dos desafios e limitações na formação da 

agenda para a reforma do sistema tributário nacional, com foco na análise do papel das 

crenças e das ideias e valores que a direciona. A pesquisa evidenciou que não há apenas 

um sentido na formação da agenda da reforma do sistema tributário nacional, se 

redistributiva e concentrada nas questões da elevação da carga e da recomposição da 

receita para manutenção de um estado promotor de justiça social ou se simplificadora e 

reducionista, visando um estado subsidiário à liberdade econômica.  

 

Estudante: Guilherme dos Santos Murara 

 

Título: O papel do município no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação: 

estudo de casos de municípios catarinenses 

 

Guilherme dos Santos Murara buscou analisar a relação dos municípios 

catarinenses com o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação no que diz 

respeito à execução de atividades previstas na Lei nº 13.243/2016 e na relação com o 

ente federal. A pesquisa concluiu que para que o município possa executar seu papel 

conforme a legislação de CT&I é importante que seja alterada essa articulação entre os 

entes. É necessário que sejam criadas formas de repasse dos fundos federais para os 

municipais, criando outras fontes de financiamento para as políticas municipais.  

 

Estudante: Cíntia Moura Mendonça 

 

Título: “(Re)pensando a participação e o seu papel na democracia à Luz do 

Pragmatismo: um estudo junto ao Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis 

 

Cíntia Moura Mendonça buscou compreender o papel do Fórum de Políticas Públicas 

de Florianópolis (FPPF) enquanto espaço de fortalecimento democrático na cidade. Em 

termos práticos, o trabalho reconstitui o histórico do FPPF e sua experiência, gerando 

reflexões e aprendizagens junto e com os atores que dele fazem parte, o que também pode 

inspirar outras experiências no Brasil no mesmo formato.  

 

Estudante: Rafael Tachini de Melo 

 

Título: O Plano Diretor como instrumento de accountability democrática e sua 

observância no orçamento municipal 
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Rafael Tachini de Melo buscou compreender quais os fatores e atores que 

influenciam a incorporação das diretrizes e prioridades do Plano Diretor (PD), instrumento 

de accountability democrática, no orçamento municipal, e as potencialidades e desafios da 

interrelação entre esses dois instrumentos de planejamento e gestão pública, tendo como 

estudo de caso o município de Blumenau. A pesquisa mostrou como os mecanismos de 

accountability democrática podem ser potencializados para a melhoria da interrelação 

entre planejamento e execução orçamentária das políticas públicas urbanas. 

 

Estudante: Guilherme Maciel Mafra  

 

Título: Turismo de cruzeiros em Balneário Camboriú: a discussão das políticas no 

Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) 

 

Guilherme Maciel Mafra buscou investigar como o turismo de cruzeiros vem sendo 

debatido no âmibto do Conselho Municipal de Turismo de Balneário Camboriú. O estudo 

revelou que o turismo de cruzeiros não foi discutido previamente de forma estruturada e 

ordenada no Conselho Municipal de Turismo e atualmente não faz parte da agenda 

regular de debates, mesmo os conselheiros reconhecendo a sua importância para o 

turismo local. Além disso, a finalização da construção do centro de eventos vem 

chamando a atenção por parte dos conselheiros por possibilitar um prazo maior de estadia 

do turista no município, algo que a possível e futura instalação portuária de turismo pode 

também ajudar a fomentar. 

 

 

LINHA DE PESQUISA EM ORGANIZAÇÕES, GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 

 

Estudante: Jaqueline Gonçalves  

 

Título: Comportamento de consumidores de cosméticos sustentáveis: uma análise à 

luz da Teoria do Comportamento Planejado (TCP) 

 

Jaqueline Gonçalves buscou identificar a influência das crenças e valores na 

intenção de consumo de cosméticos sustentáveis, utilizando para isso, uma versão 

estendida da Teoria do Comportamento Planejado (TCP) de Icek Ajzen (2006). Entre os 

principais resultados confirmou-se a correlação entre a Intenção de compra de cosméticos 

sustentáveis com as variáveis latentes Atitude e Controle Comportamental Percebido. Já 

a variável estendida Engajamento Ambiental provou ter um efeito médio sobre a Atitude e 

um efeito fraco sobre a Norma Subjetiva. 

 

Estudante: Joel Altenhofen 

 

Título: Ética na sociedade: um estudo comparativo a partir das contribuições da ética 

Aristotélica, Kantiana, Utilitarista e dos paradigmas éticos de Bauman, Lipovetsky e 

Macintyre  
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Joel Altenhofen analisou convergências e divergências nos conceitos éticos de 

Aristóteles, Kant, Utilitarismo, MacIntyre, Lipovetsky e Bauman. Como resultados, foram 

encontrados pontos de aproximação e distanciamento entre os autores, os quais podem 

apontar conclusões através das convergências, bem como discussões abertas a partir das 

divergências, traduzindo assim a complexidade conceitual inerente à ética.   

 

Estudante: Maria Eduarda Dias 

 

Título: Arena Pública de Resíduos Sólidos Urbanos: um estudo no ecossistema de 

inovação social de Florianópolis 

 

Maria Eduarda Dias buscou compreender como se configura a arena pública de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no Ecossistema de Inovação Social em Florianópolis, a 

partir de um enfoque teórico-metodológico que conecta a abordagem da Sustentabilidade 

com as recentes pesquisas sobre Ecossistemas de Inovação Social. A análise revelou 

controvérsias que ajudam a compreender, de maneira situada e dinâmica, os desafios e 

os avanços desta rede. A potencialização das ações individuais e coletivas analisadas 

nessa rede leva em conta também as dimensões cultural, histórica e política, mostrando a 

complexidade que envolve o problema público considerado. 

A respeito das diferentes linhas de pesquisa entre o mestrado e o doutorado (que 

ocorreu em função do descompasso entre a revisão e a aprovação das alterações no 

mestrado e da aprovação concomitante do curso de doutorado) e com relação à falta de 

diferenciação entre os objetivos dos cursos de mestrado e doutorado, bem como do perfil 

do egresso esperado para os cursos, está sendo tudo revisto a partir do planejamento 

estratégico do programa. 

O processo de planejamento do Programa de Pós-Graduação Acadêmico em 

Administração, da ESAG/UDESC, embora sempre existente, foi repensado a partir da 

proposta da nova gestão dos Programas Acadêmico e Profissional, iniciada em 2019. 

Assim, o processo foi estabelecido por meio do esforço em se mobilizar e envolver todos 

os seus atores – professores, alunos, técnicos e gestores – em torno de uma revisão da 

configuração acadêmica e curricular vigente, buscando atender as demandas da 

sociedade/mercado, a nova resolução da pós-graduação da universidade, o PDI - 

Aprovado no CONSUNI 26/10/2017, o PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL, o PPI 

- Aprovado no CONSUNI em 26/10/2017, além da avaliação e das novas diretrizes da 

CAPES.  

Com vistas a aprimorar o estabelecimento das bases do sistema de planejamento e 

auto avaliação para a pós-graduação, a coordenação promoveu uma ampla reflexão 

envolvendo o colegiado pleno do programa. A reflexão envolveu uma discussão sobre a 

identidade e a imagem do programa, sobre os resultados obtidos na última avaliação 

quadrienal, da repercussão dos trabalhos e impacto, além de promover uma discussão 

sobre os pontos fortes e fragilidades do programa, bem como sobre as ameaças e 

oportunidades sobre o momento do Centro (ESAG) e da universidade (UDESC).  

Os temas identificados na reflexão passaram a ser tratados por grupos de trabalho 

(GTs) específicos, em torno das perspectivas “Revisão das linhas de pesquisa e da grade 

de disciplinas dos cursos e Credenciamento de Professores”, “Internacionalização e 
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Mobilidade Acadêmica”, “Egressos, Visibilidade e Parcerias Externas”, “Relação com a 

Graduação, Pesquisa e Extensão” e “Avaliação e Impacto”. 

Para tanto, em uma primeira reunião promovida pela Coordenação do Programa e 

pela Direção de Pesquisa e Pós-Graduação foi apresentado, por parte do Diretor Geral do 

Centro, o Planejamento Estratégico da Universidade e do Centro (ESAG). Nesta linha, a 

ESAG segue em alinhamento com a UDESC. Com isso, destaca-se o posicionamento no 

escopo estratégico da Universidade por estar inserida no contexto de administração tanto 

pública quanto privada voltada para sua vocação regional, o que é refletido em nossas 

demandas na pós-graduação e nos grupos de pesquisa. bastante articulada.  

A partir daí, discutiu-se um plano geral do Planejamento Estratégico dos Programas, 

subsidiando os participantes (professores, técnicos e alunos da pós-graduação) com a 

apresentação dos desafios, objetivos e a proposta de desenvolvimento de uma metodologia 

de trabalho. Após discussão e aprovação por parte de todos os envolvidos foram 

estruturados os grupos de trabalho (GTs) formados pelos professores, técnicos e alunos, 

distribuídos nos seguintes temas: Reforma/Revisão Curricular e Credenciamento (GT1); 

Internacionalização/Mobilidade (GT2); Visibilidade e Parcerias Externas (G3); Relação com 

Graduação, Pesquisa e Extensão (GT4) e; Avaliação e Impacto (GT5). Destaca-se que 

periodicamente os GTs se encontram para uma reunião geral em que se discute o 

andamento dos trabalhos, as dificuldades e prioridades. Dessa forma, nem todos o GTs 

encontram-se no mesmo estágio de desenvolvimento, pois alguns deles dependem do 

andamento dos demais para prosseguirem. Na sequência, descreve-se o trabalho que está 

sendo desenvolvido por cada um dos GTs. 

O GT1 - Reforma/Revisão Curricular e Credenciamento - ficou responsável pela 

revisão das linhas de pesquisa e da matriz curricular do Programa de Pós-Graduação 

Acadêmico, além da sistematização de critérios e ações para o credenciamento de novos 

professores. Na revisão curricular do Programa o grupo buscou, fortemente, orientar seu 

trabalho de forma a manter alinhamento e coerência entre as áreas de concentração, linhas 

de pesquisa, perfil atual do corpo docente e dos grupos de pesquisa, sempre para atender 

aos diferentes contextos e organizações que representam as demandas por formação da 

sociedade. Para tanto, inicialmente, o GT1 reuniu-se para revisar as áreas de concentração 

e linhas de pesquisa e, diante de avaliações anteriores da CAPES e buscando manter 

coerência e organicidade entre os dois cursos acadêmicos, propôs a definição de uma única 

área de concentração para o Mestrado e Doutorado nesta modalidade: Organizações, 

Esfera Pública e Sustentabilidade. Feito isso, o grupo trabalhou na revisão e reformulação 

da matriz curricular dos cursos, atividade realizada ao longo de, no mínimo 03 reuniões, 

nas quais foram analisadas e extintas disciplinas que não mais se articulavam às linhas e 

objetivos estratégicos dos cursos, bem como aos perfis e disponibilidade do corpo docente. 

Também foram analisadas todas as ementas de disciplinas da matriz até então vigente e 

estruturada uma nova matriz curricular, visando delinear a identidade das disciplinas, 

sempre refletindo propósitos de interdisciplinaridade de seus conteúdos. Todo esse 

processo de construção foi discutido amplamente no GT1 que, em 02 momentos 

específicos, envolveu professores de outros GTs que atuam em disciplinas com conteúdos 

programáticos inter-relacionados e complementares. Finalizada esta etapa do trabalho, o 

seu resultado foi disponibilizado a todos os professores do Programa com o intuito de 

receber contribuições e críticas. Novas sugestões foram discutidas e consolidadas no GT1, 
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que apresentou a proposta final da Reforma Curricular ao Colegiado do Programa, para 

validação e aprovação. Após a aprovação da nova Matriz Curricular, então, o GT1 passou 

para a segunda fase do processo sob sua responsabilidade, que foi a definição das áreas 

prioritárias para credenciamento de novos professores, de acordo com os resultados da 

Reforma. Houve a publicação de edital em novembro de 2019 e, respeitando-se os critérios 

definidos para suprir as demandas do Programa de Pós-Graduação Acadêmico, foram 

credenciados 02/03 novos professores para ingresso em 2020. 

Por fim, buscou-se deixar claro na descrição textual do PPGA os produtos atuais ou futuros 

frutos dos os convênios interinstitucionais. Sobre essa questão em específico, o GT3 vem 

trabalhando a Visibilidade e as Parcerias Externas, e já identificou, a partir dos debates, os 

desafios relacionados a sua temática de trabalho. Em relação ao plano de parcerias 

estratégicas, a sugestão é iniciar com um resgate do background das parcerias já existentes 

no programa e, na sequência, criar um portfólio de iniciativas de cooperação externa. 

Destaca-se que já ocorrem muitas iniciativas isoladas, normalmente centralizadas na figura 

de um determinado professor, fato que pode ser absorvido de maneira estratégica pelo 

programa. Após a criação do portfólio seria feita a prospecção de parcerias e sua 

implementação. Importante destacar que há, para este fim, a necessidade de elaboração 

de material de apresentação do programa, ação que estaria contemplada no plano de 

comunicação. Entre as ações de curto prazo e execução imediata destacam-se a 

aproximação com a CIPI – Coordenadoria de Projetos e Inovação da UDESC, responsável 

por regular processos de captação de recursos externos, propriedade intelectual, direitos 

autorais e afins. Tal aproximação é fundamental para estabelecer os acordos com possíveis 

parceiros estratégicos. 

 

 

2 – Corpo Docente 

 

Conceito da Comissão: Muito Bom 

 

Apreciação: O corpo docente do Programa é constituído, na média dos quatro anos, 

por 14 professores permanentes. A proporção do NDP com produção alinhada à proposta 

do programa é boa, de acordo com os parâmetros da área para o item 2.1 (maior ou igual 

a 70% e menor que 85% dos professores estão alinhados). 

O Programa não depende de professores colaboradores ou visitantes, de acordo com os 

parâmetros da área (menos do que 20% das orientações e horas-aula estão sob a 

responsabilidade dos colaboradores ou visitantes). Todos os docentes permanentes 

apresentaram no período até três vínculos com Programas de pós-graduação (atendendo 

à Portaria 81/2016) e atendem aos parâmetros da área quanto à proporção de professores 

em regime integral (mais de 50% do NDP). A estabilidade do corpo docente permanente 

permite atribuir o conceito muito bom, segundo os parâmetros da área, para o item 2.2 

(pelo menos 75% dos docentes permanentes foram mantidos no Programa ao longo do 

quadriênio). 

É muito boa a proporção de docentes permanentes com projetos de pesquisa com 

financiamento externo, de acordo com os parâmetros da área (maior ou igual a 70%). É 

muito boa a proporção dos docentes permanentes que tiveram pelo menos 60 horas aula 
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no programa durante o quadriênio, segundo os parâmetros da área (pelo menos 85%). Em 

conjunto, estas métricas resultam em conceito muito boa no item 2.3. A proporção dos 

docentes permanentes com atividades na graduação é muito boa de acordo com os 

parâmetros da área, para o item 2.4 (pelo menos 85%). Nenhum docente permanente 

ministrou mais de 300h na graduação por ano, em média, no período analisado. 

A proporção de docentes permanentes que participaram de eventos científicos da 

área, com publicação ou apresentação de palestras, é muito boa pelos parâmetros da área 

para o item 2.5.  

 

 

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 

 

Conceito da Comissão: Bom 

 

Apreciação: O Programa, ao longo do quadriênio em avaliação, titulou 46 mestres, 

representando uma proporção muito boa da sua base de discentes do mestrado de acordo 

com os parâmetros da área para o item 3.1 (pelo menos 30% para o mestrado). 

A distribuição das orientações entre os professores permanentes é muito boa para 

os parâmetros da área referentes ao item 3.2 (coeficiente de variação do número de 

orientandos por orientador menor ou igual a 0,5). O programa não tem sistematicamente 

professores com poucas ou com excesso de orientações (mais de oito orientandos ao final 

de cada ano), considerando-se todos os vínculos dos professores. 

A proporção de egressos autores para mestrado ou doutorado recente é boa para os 

parâmetros da área (maior ou igual a 10% e menor que 25%). Dessa produção, a 

proporção de produção qualificada (maior ou igual a 8% e menor que 25%) é considerada 

regular para programas com mestrado ou doutorado recente. Em conjunto estas métricas 

resultam no conceito bom para o item 3.3. 

A mediana do tempo de titulação dos alunos de mestrado é muito boa de acordo com 

os parâmetros da área para o item 3.4 (menor ou igual a 30 meses), assim como para os 

alunos do doutorado (menor ou igual a 54 meses). 

É boa a proporção de discentes autores do programa. A proporção dos discentes do 

mestrado com participação em eventos e publicação em anais também é boa, embora isto 

não aconteça com os alunos de doutorado, o que pode ser relevado, considerando tratar-

se de um curso de doutorado recente. 

 

Ações: 

 

Essas proporções já sofreram mudança com o avanço do doutorado. Muitos alunos 

já publicaram e participaram de eventos. A UDESC e a ESAG têm se empenhado, a partir 

de fomento da própria universidade, da CAPES e de convênios externos para melhorar 

esses índices. Os professores orientadores e de disciplinas também vêm estimulando a 

produção científica e a participação em eventos nacionais e internacionais, apesar, muitas 

vezes, das limitações de recursos. 
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4 – Produção Intelectual 

 

Conceito da Comissão: Bom 

 

Apreciação: A produção bibliográfica total média por docente permanente atingiu 

nível correspondente ao conceito muito bom pelos parâmetros da área (200 pontos ou mais 

por docente permanente no quadriênio). A produção bibliográfica qualificada média por 

docente permanente do Programa foi avaliada como regular pelos parâmetros da área 

(maior ou igual a 60 pontos ou menor que 70 pontos por produto). Em conjunto, estas 

métricas resultam no conceito bom para o item 4.1. 

A distribuição da produção qualificada do Programa entre os docentes permanentes 

é regular pelos parâmetros da área para o item 4.2 (maior ou igual a 30% e menor que 40% 

dos docentes permanentes atingiram a mediana da produção qualificada da área). 

A proporção de docentes permanentes com três ou mais produtos/atividades por ano 

em média é muito boa, de acordo com os parâmetros para o item 4.3 (pelo menos 85%). 

 

Ações:  

 

A partir de 2019, o processo de auto avaliação do Programa passou a integrar 

formalmente o Planejamento Estratégico do PPGA, que foi completamente revisto. Assim, 

a auto avaliação passou a ter um lugar de destaque, sendo objeto de aperfeiçoamento por 

parte de um Grupo de Trabalho (GT4) formado por professores, técnicos e representantes 

discentes. Por integrar todas as dimensões do Programa, esse GT vem trabalhando de 

forma integrada com todos os outros grupos de trabalho (GTs) que foram formados no 

processo de Planejamento Estratégico. Cabe ressaltar que tanto o trabalho desse GT 

quanto dos outros recebe feedback do grupo de professores a partir de um processo 

participativo, com a utilização de ferramentas de Design Thinking.  

Entre as dimensões objeto de auto avaliação destaca-se o Corpo docente. Esta 

dimensão é objeto constante de avaliação por parte do programa e se destaca pela 

interdisciplinaridade e complementaridade, considerando suas características, a produção 

científica, os temas de orientação e seu desempenho, além da abrangência social, inserção 

nacional e internacional que permeiam as suas práticas. Parte dos professores doutores da 

ESAG tem mostrado interesse em atuar no stricto sensu e vem desenvolvendo atividades 

de pesquisa alinhadas às linhas dos Programas Acadêmico e Profissional para alcançar 

esse objetivo, o que gera uma perspectiva de expansão e renovação do quadro docente 

dos respectivos cursos. Neste sentido, a partir do trabalho de uma Comissão designada 

para tal, no final de 2018, houve uma reavaliação do desempenho da produção científica e 

técnica do quadro docente, a qual foi finalizada no início de 2019. Após coleta e análise dos 

dados que foram sistematizados em planilhas de excel e somando os pontos relativos à 

produção de livros e capítulos à produção científica apurada e apresentada em relatório 

próprio, a comissão concluiu seus trabalhos que foram apresentados e aprovados em 

reunião de colegiado. Assim, o PPGA Acadêmico, anteriormente a esse trabalho tinha em 

seu quadro total 19 professores, sendo destes 13 permanentes e 6 colaboradores. Tal 

quadro passou a contar então com 16 permanentes e 3 colaboradores, mantendo o total de 

19 docentes, considerando que nenhum professor do quadro foi descredenciado. Desse 
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trabalho também resultou uma chamada, via Edital, de novos professores. Após a 

finalização da análise dos inscritos, 02 novos professores que atendiam às exigências do 

edital passaram a integrar uma das linhas de pesquisa do PPGA. Assim, a partir de 2020 o 

PPGA Acadêmico passou a contar com esses novos professores, inicialmente na condição 

de colaboradores, conforme prevê o edital, que vêm fortalecer o grupo de professores 

existente, totalizando 21 professores, sendo desses 16 permanentes e 5 colaboradores. 

Vale destacar que os regulamentos da Universidade em relação à carga horária permitem 

a redução do envolvimento dos docentes, vinculados aos cursos stricto sensu, em 

atividades de ensino, favorecendo maior tempo de dedicação à pesquisa e orientação. Ao 

mesmo tempo, indicam participação reduzida em atividades de ensino na graduação com 

duas disciplinas de 4 créditos ao ano. Esta condição também viabiliza que os docentes 

possam ampliar suas atividades de pesquisa, bem como dedicar-se à produção de 

trabalhos científicos junto com seus orientandos, de articularem parcerias institucionais, 

entre outras ações de relevância para o Programa. Em termos de projetos de pesquisa, 

particularmente, 8 professores do PPGAA orientaram bolsistas (remunerados e voluntários) 

de iniciação científica no ano de 2019, revelando o dado de que a maioria dos docentes do 

Programa tiveram alunos de graduação (iniciação científica), como bolsistas, no quadriênio. 

O estabelecimento de normas claras para o credenciamento, recredenciamento e 

descredenciamento de docentes impôs uma conduta de estrita observância aos critérios de 

avaliação. A partir de 2012, os docentes do PPGAA passaram a ser avaliados anualmente 

para recredenciamento, levando em conta seus indicadores de desempenho nos últimos 4 

(quatro) anos; assim, ao mesmo tempo em que se realiza uma avaliação constante e 

periódica, evita-se as oscilações de desempenho eventuais, calculando-se médias 

quadrienais. Em 2019, a partir dos trabalhos da comissão, considerou-se que o processo 

de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento deveria passar a ser bianual, 

o que foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado do Curso. 

Assim, avalia-se no último quadriênio, como muito boa a proporção de docentes 

permanentes com projetos de pesquisa com financiamento externo, de acordo com os 

parâmetros da área (maior ou igual a 70%). Da mesma forma, é muito significativa a 

proporção dos docentes permanentes que tiveram, pelo menos, 60 horas aula no programa 

durante o quadriênio, segundo os parâmetros da área. Destaca-se que o corpo docente 

conta com um bolsista produtividade. Além disso, a proporção dos docentes permanentes 

com atividades na graduação também é fator de destaque. Como já mencionado, em 2019 

o PPGAA recebeu 10 egressos da graduação da ESAG no curso de Mestrado Acadêmico. 

 

 

5 – Inserção Social 

 

Conceito da Comissão: Muito Bom 

 

Apreciação: É muito bom o impacto do programa na realidade local. Destacam-se as 

atividades com diferentes órgãos públicos como o realizado para o Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina, bem como a atuação de professores em projetos com parceira 

da Federação das Indústrias de Santa Catarina. O programa forma mestres há mais de 
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quatro anos, constituindo-se como formador de quadros para inúmeras outras instituições 

de ensino do estado e para organizações privadas e públicas. 

O programa dispõe ainda de boa integração e cooperação com outros programas e 

centros de pesquisa estaduais, no âmbito nacional. Também se destaca a participação dos 

docentes como gestores em organizações. Os docentes do programa atuam em parceria 

com outras IES, tais como UFSC e UNIVALI para o PPG, com a UNOCHAPECÓ com 

editoria científica, e com a UNOESC e UNIARP para a educação básica. Há registro de 

professores atuando como editores de revistas nacionais, tais como Revista Gestão 

Organizacional, RAE e TAC. 

O programa apresenta um site na internet que mantém dados básicos do programa 

atualizados (há informação sobre data da última atualização). O site é de fácil acesso. O 

site do programa apresenta as informações sobre seleção dos alunos e documentos 

institucionais pertinentes ao programa. Contudo, não se verificou no site um link para o 

Lattes dos docentes ou para as suas principais publicações. Verificou-se no site que o link 

Banco de Dissertações leva a uma tela de busca genérica da biblioteca da instituição, 

reduzindo a visibilidade para os trabalhos de conclusão, embora ainda seja possível 

acessar os trabalhos de conclusão contidos na referida base. 

 

Ações:  

 

Foi inserido no site da ESAG.UDESC um link para o lattes dos professores ao se 

clicar no nome de cada um dos professores 

[https://www.udesc.br/esag/mestradoacademico/professores] 

 

Ao se clicar no link das dissertações na página dos cursos, o mesmo leva à página de 

pesquisa da Biblioteca da UDESC 

[https://www.udesc.br/esag/doutoradoadministracao] 

[https://www.udesc.br/esag/mestradoacademico]. 

 

Qualidade dos Dados: 

 

Quesitos de Avaliação  Peso Avaliação 

1 – Proposta do Programa   - Bom 

2 – Corpo Docente  20.0 Muito Bom 

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações  35.0 Muito Bom 

4 – Produção Intelectual  35.0 Muito Bom 

5 – Inserção Social  10.0 Bom 

 

Conceito da Comissão: Muito Bom 

 

Apreciação: A descrição da proposta do programa não deixa clara as informações 

como as referentes às linhas de pesquisa e organização dos cursos de mestrado e 

doutorado. Também não estão claramente identificadas as informações referentes aos 

financiamentos de pesquisa, nos respectivos campos na Plataforma Sucupira. A descrição 

https://www.udesc.br/esag/mestradoacademico/professores
https://www.udesc.br/esag/doutoradoadministracao
https://www.udesc.br/esag/mestradoacademico
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da inserção social não está organizada nos respectivos campos a ela dedicados na 

Plataforma Sucupira. 

 

Ações:  

 

Estranhamos tal avaliação, pois as descrições sobre tais informações são colocadas 

na plataforma Sucupira nos Campos destinados a isso, além de compor a parte textual. 

Sobre a questão do acesso às dissertações, na época, o Banco de Teses estava com 

problemas, que já foi resolvido. Agora não existe mais o TEDE, o link vai direto no 

Pergamum. 

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 Muito Bom 

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações  35.0 Bom 

4 – Produção Intelectual  35.0 Bom 

5 – Inserção Social  10.0 Muito Bom 
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Programa de Pós-Graduação Profissional em Administração  

 

 

Ações corretivas realizadas com base na Avaliação Quadrienal (2013-2016) da 

CAPES. 

 

1 – Proposta do Programa 

Conceito da Comissão: Muito Bom 

 

Apreciação: O programa iniciou suas atividades em 2003. Está estruturado em 1 área 

de concentração (GESTÃO ESTRATÉGICA) e 02 linhas de atuação (GESTÃO, INOVAÇÃO 

E EMPREENDEDORISMO e GESTÃO PÚBLICA E COPRODUÇÃO). Em 2015 foi extinta 

a área de concentração Gestão Estratégica de organizações e sucedida pela atual área. 

Da mesma foram, a linha de atuação Gestão, e Inovação em Organizações foi 

desmembrada nas atuais linhas. O processo de mudança está ainda em andamento. A 

proposta curricular prevê 19 disciplinas (4 obrigatórias e 15 eletivas) num total de 450 horas. 

As áreas de concentração, linhas de atuação, projetos em andamento e proposta curricular 

são coerentes, consistentes e abrangentes. Algumas disciplinas necessitam de uma 

atualização da sua bibliografia. 

Os mecanismos de interação com outras instituições atendem às demandas sociais, 

organizacionais e profissionais e são coerentes, consistentes e abrangentes. Os resultados 

derivados destas interações são descritos na proposta. 

 A infraestrutura para ensino, pesquisa e administração é adequada, contando com 

laboratórios, acesso à bibliografia, bases de dados, softwares e recursos informatizados. 

Houve o afastamento para pós-doutoramento de 30% do quadro docente 

permanente do programa nos últimos dois anos. A partir de 2012 os docentes do Programa 

passaram a ser avaliados anualmente para recredenciamento, levando em conta os seus 

indicadores de desempenho dos últimos quatro anos. Em relação ao acompanhamento de 

egressos, verifica-se que dos 173 alunos titulados, a maioria se encontra desenvolvendo 

atividades em organizações públicas, no ensino e pesquisa, em empresas privadas e 

organizações da sociedade civil. O planejamento do Programa atende demandas atuais ou 

futuras de desenvolvimento nacional, regional ou local para a solução de problemas e 

práticas de forma inovadora. 

 

Ações:  

 

Considerando as diretrizes institucionais da UDESC e os rumos da avaliação em 

curso na CAPES, em 2019 os dois programas de pós-graduação da ESAG iniciaram um 

amplo processo de Planejamento Estratégico. Os participantes (professores, técnicos e 

alunos da pós-graduação) foram subsidiados, em uma primeira reunião, com a 

apresentação dos desafios, objetivos e a proposta de desenvolvimento de uma metodologia 

de trabalho. Após discussão e aprovação por parte de todos os envolvidos foram 

estruturados cinco grupos de trabalho (GTs) formados pelos professores, técnicos e alunos, 

distribuídos nos seguintes temas: Reforma/Revisão Curricular e Credenciamento (GT1); 
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Internacionalização/Mobilidade (GT2); Visibilidade e Parcerias Externas (G3); Relação com 

Graduação, Pesquisa e Extensão (GT4) e; Avaliação e Impacto (GT5).  

No contexto do apontamento realizado pela CAPES com foco na atualização das 

bibliografias, pode-se destacar o trabalho realizado pelo GT1 - Reforma/Revisão Curricular 

e Credenciamento. Esse grupo ficou responsável pela revisão das linhas de pesquisa e da 

matriz curricular, além da sistematização de critérios e ações para o credenciamento de 

novos professores. Na revisão curricular do Programa o grupo buscou, fortemente, orientar 

seu trabalho de forma a manter alinhamento e coerência entre as áreas de concentração, 

linhas de pesquisa, perfil atual do corpo docente e dos grupos de pesquisa, sempre para 

atender aos diferentes contextos e organizações que representam as demandas por 

formação da sociedade. Para tanto, inicialmente, o GT1 reuniu-se para revisar a área de 

concentração e linhas de pesquisa. Feito isso, o grupo trabalhou na revisão da matriz 

curricular do curso, atividade realizada ao longo de um conjunto de reuniões, nas quais 

foram analisadas e extintas disciplinas que não mais se articulavam às linhas e objetivos 

estratégicos dos cursos, bem como aos perfis e disponibilidade do corpo docente. Também 

foram analisadas todas as ementas de disciplinas da matriz até então vigente e estruturada 

uma nova matriz curricular, visando delinear a identidade das disciplinas, sempre refletindo 

propósitos de interdisciplinaridade de seus conteúdos. Com base nos trabalhos até aqui foi 

possível passar para a etapa de revisão e atualização das bibliografias de todas as 

disciplinas.  

 

 

2 – Corpo Docente 

 

Conceito da Comissão: Muito Bom 

 

Apreciação: O corpo docente do PPG é constituído, na média dos quatro anos, por 

12 professores permanentes e 5 colaboradores, sendo todos doutores, o que é avaliado 

como muito bom para os parâmetros da área (acima de 80% de doutores) e o perfil ajustado 

do NDP é muito bom segundo os critérios da área (acima de 85%). O perfil do corpo docente 

em termos de experiência acadêmica e profissional tem alinhamento muito bom com a 

proposta de formação discente pelos parâmetros da área. 

A proporção do DP com no mínimo 60 horas-aula no PPG no período, sendo 

considerada com conceito muito bom segundo os parâmetros da área (acima de 85%). A 

estabilidade do corpo docente permanente tem conceito muito bom pelos critérios da área 

(na média dos anos do quadriênio pelo menos 75% dos docentes permanentes 

permaneceram no Programa). 

A proporção de docentes permanentes que lideram projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação em organizações públicas ou privadas com financiamento 

externo à IES possui conceito bom pelos parâmetros da área (em média entre 30% e 50% 

no quadriênio). O conceito da distribuição das orientações entre os membros do NDP é 

muito bom (coeficiente de variação médio abaixo de 0,65 no quadriênio). 
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Ações:  

 

Conforme descrito anteriormente, no contexto do Planejamento Estratégico da pós-

graduação da ESAG um dos grupos de trabalho formados tem foco na Visibilidade e 

Parcerias Externas (G3). Dentre os vários objetivos e ações propostas por esse GT, está a 

ampliação de projetos com recursos externos. Basicamente, a estratégia traçada nesse 

sentido tem como base as parcerias já mantidas pelos professores, com ou sem aporte de 

recursos financeiros. Tem-se investido em modelar experiências que possam ser 

institucionalizadas e replicadas. A partir daí haverá um esforço de prospecção ativa de 

parcerias com potencialidade para constituir novas fontes de financiamento para o 

programa. O GT tem como premissa a atuação em parceria com a CIPI/UDESC para 

avançar nessa missão.  

 

 

3 – Corpo Discente e Trabalho de Conclusão 

  

Conceito da Comissão: Muito Bom 

 

Apreciação: O PPG ao longo do quadriênio em avaliação titulou 74 mestres, sendo 

muito bom o conceito da proporção de alunos que concluíram o curso (acima de 43% 

segundo os critérios da área). 

A qualidade dos trabalhos de conclusão de curso dos discentes do Programa foi avaliada 

com o conceito muito bom segundo os parâmetros da área. 

De acordo com os parâmetros da área, os trabalhos de conclusão do curso dos 

discentes do Programa foram avaliados com o conceito muito bom quanto à aplicabilidade. 

 

 

4 – Produção Intelectual 

 

Conceito da Comissão: Muito Bom 

 

Apreciação: A produção bibliográfica média por docente permanente atingiu nível 

correspondente ao conceito muito bom pelos parâmetros da área (acima de 200 pontos) e 

a produção qualificada média por produto foi considerada boa (entre 55 e 60 pontos em 

média por produto no período segundo os critérios da área). 

A pontuação média da produção artística, técnica, patentes, inovações e outras 

produções consideradas relevantes teve conceito bom segundo os padrões da área (entre 

2,0 e 3,0 pontos). 

Segundo os parâmetros da área, o conceito da distribuição da produção tecnológica 

e científica de docentes permanentes foi muito bom (mais de 50% acima da produção 

mediana da área). 

 

É muito bom pelos parâmetros da área o alinhamento entre a produção bibliográfica 

e os produtos tecnológicos dos docentes permanentes do programa com a proposta de 

formação discente do PPG. 
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Ações: 

  

A ESAG/UDESC possui 57 (cinquenta e sete) professores com doutorado; destes, 

17 integram o MPA. Nos últimos anos os demais professores têm demonstrado interesse 

em fazer parte da pós-graduação. Com isso, têm sido conscientizados de que uma 

condição primordial para integrar o Programa é a pesquisa e a produtividade docente, 

tecnológica e científica, alinhada à área de concentração e às linhas de pesquisa do 

Programa. Assim, parte dos professores doutores da ESAG vem desenvolvendo atividades 

de pesquisa com esse foco, o que gera uma perspectiva de expansão e renovação do 

quadro docente dos respectivos cursos.  

Neste sentido, a partir do trabalho de uma Comissão designada para tal, no final de 

2018 houve uma reavaliação do desempenho da produção científica e técnica do quadro 

docente, a qual foi finalizada no início de 2019. A comissão foi composta pelos seguintes 

professores: Paula Chies Schommer – Representante do corpo docente do Mestrado 

Profissional e presidente da comissão; Mário César Barreto Moraes – Representante do 

corpo docente do Programa Profissional; Graziela Dias Alperstedt - Coordenadora do 

Programa Acadêmico; Micheline Gaia Hoffmann – Coordenadora do Programa Profissional; 

Rafael Tezza – Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação da Esag. Os trabalhos da comissão 

tiveram apoio das técnicas: Carolina Palma Camargo da Veiga, Marina Nogueira dos 

Santos Belotti e Tatiane Amanda Simm. Foram objeto de avaliação: Produção científica 

anual 2015, 2016, 2017 e 2018 e o somatório do quadriênio; Produção técnica/tecnológica 

anual 2015, 2016, 2017 e 2018 e o somatório do quadriênio; Coordenação de projetos de 

pesquisa no período 2015-2018 (sim ou não); Orientações de dissertação e/ou tese em 

curso no período 2015-2018 (sim ou não); Número de dissertações de orientandos 

defendidas no período; Disciplinas ministradas no período 2015-2018. Após coleta e análise 

dos dados, que foram sistematizados em planilhas de Excel, a comissão concluiu seus 

trabalhos que foram apresentados e aprovados em reunião de Colegiado. Anteriormente a 

esse trabalho, o programa tinha em seu quadro total 17 professores, sendo destes 11 

permanentes e 6 colaboradores. Tal quadro passou a contar então com 13 permanentes e 

4 colaboradores mantendo o total de 17 docentes.  

Desse processo também resultou uma chamada, via Edital, de novos professores 

para integrar o quadro do Mestrado Profissional. O edital, que também tomou como 

parâmetro a perspectiva de aposentadoria de professores, o processo de revisão da grade 

curricular realizado também em 2019, bem como as diretrizes estratégicas definidas para o 

programa no planejamento, contemplou duas vagas: uma para a área de especialidade 

Governança, Coprodução e Accountability, e uma para Avaliação de Políticas e Programas 

e Métodos Quantitativos em Pesquisa. A partir de ampla divulgação, foram inscritos para o 

edital três professores integrantes não apenas da ESAG, mas de outros Centros de Ensino 

da UDESC. Destes, foram credenciados para compor o corpo docente, inicialmente na 

condição de colaboradores, conforme previu o edital, os seguintes professores: Luciana de 

Abreu Ronconi e Marcos Vinício Winck Júnior.  

Com foco especificamente no apontamento da CAPES sobre produção artística, 

técnica, patentes e inovações, pode-se apontar como resposta do programa a atuação do 

GT Parcerias Externas e Visibilidade. Uma das ações desse grupo de trabalho tem sido 

criar condições para a ampliação de iniciativas que permitem o desenvolvimento de 
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trabalhos técnicos aplicados a necessidades da sociedade no contexto de grupos de 

pesquisa e de disciplinas do curso. Além disso, o GT também tem se preocupado quanto 

ao registro desse tipo de produção. Nesse sentido, o coordenador do grupo de trabalho, 

Professor Denilson Sell, iniciou uma aproximação com a CIPI/UDESC, com objetivo de, a 

partir de 2020, desenvolver ações de orientação aos professores quanto a possibilidades 

de registro de suas produções técnicas.  

Vale ainda destacar uma iniciativa realizada em 2019, em que foi realizada, com 

docentes e discentes, uma oficina para orientar o registro das produções técnicas no Lattes. 

Essa ação originou-se da constatação, pela coordenação do programa, de que muitas 

produções não eram registradas por falta de conhecimento quanto a sua relevância para 

avaliação do programa ou mesmo quanto à forma adequada de registro na Plataforma 

Lattes.  

 

 

5 – Inserção Social 

 

Conceito da Comissão: Muito Bom 

 

Apreciação: O impacto do Programa foi considerado muito bom pelos critérios da 

área. Do ponto de vista educacional, foram desenvolvidas experiências inovadoras de 

formação derivadas da necessidade de realizar pesquisas e estudos que contribuam no 

desenvolvimento das práticas de administração no contexto catarinense. Em termos 

sociais, destacam-se dois projetos: o Observatório Social e a Plataforma Participativa na 

disciplina EDemocracia. 

Em termos tecnológicos/econômicos, os trabalhos finais das disciplinas consistem em 

relatórios técnicos, propostas de implementação, projetos sociais e/ou publicações de 

trabalho em mídia local ou regional. 

Em termos de integração/cooperação com outros cursos/programas e/ou 

organizações, foram relatados os resultados de várias cooperações e intercâmbios 

nacionais e internacionais. Inclusive, no planejamento, são mencionados vários objetivos 

nesse sentido. 

Quanto à visibilidade, o curso possui informações bem completas em seu endereço 

na web, bem como a divulgação se dá por meio das mídias sociais, folders, página da 

ANPAD, newsletter, outdoors, entre outros meios. 

 

Qualidade dos Dados 

 

Quesitos de Avaliação  Peso Avaliação 

1 – Proposta do Programa   - Muito Bom 

2 – Corpo Docente  20.0 Muito Bom 

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações  30.0 Muito Bom 

4 – Produção Intelectual  30.0 Muito Bom 

5 – Inserção Social  20.0 Bom 

 

Conceito da Comissão: Muito Bom 
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Apreciação: O relatório está bem completo, com informações bem detalhadas sobre 

praticamente todos os itens, o que permite uma boa avaliação dos quesitos e tendências 

de evolução e planejamento do programa. Sugere-se mais informações sejam inseridas 

sobre os produtos resultantes das iniciativas de integração com organizações externas e 

outros programas/cursos. 

 

Ações:  

 

O Grupo de Trabalho Visibilidade e Parcerias Externas tem trabalhado com foco em 

consolidar e ampliar iniciativas de integração com organizações externas e outros 

programas/cursos. O esforço de elaborar um portfólio de possibilidades de cooperação, 

bem como um plano de comunicação para amparar as ações de prospecção, resultará em 

maior ênfase aos entregáveis e resultados esperados das interações externas.  

O trabalho do GT 5 – Avaliação e Impacto – também terá um papel importante nesse 

sentido, na medida em que o modelo de avaliação do programa necessariamente deverá 

prever mecanismos para a mensuração dos resultados das iniciativas de integração.  

Cumpre ainda destacar o trabalho desenvolvido pela comunicação da ESAG, por 

meio do seu jornalista, em colaboração com a secretaria/coordenação/direção dos 

programas de pós-graduação, no sentido de elaborar textos jornalísticos para ampliar a 

divulgação das produções decorrentes de interações externas mantidas por docentes e 

egressos. Essa ação exige um esforço para se caracterizar, com clareza, os produtos 

resultantes dessas interações, de forma que se possa estabelecer uma comunicação 

efetiva coma sociedade. Acredita-se que tal medida possa também contribuir como 

resposta a esse apontamento da CAPES. 

Parecer da comissão de área sobre o mérito do programa: 

 

Quesitos de Avaliação  Peso Avaliação 

1 – Proposta do Programa   - Muito Bom 

2 – Corpo Docente  20.0 Muito Bom 

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações  30.0 Muito Bom 

4 – Produção Intelectual  30.0 Muito Bom 

5 – Inserção Social  20.0 Muito Bom 

 

Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do 

programa. 

 

Recomendações da Comissão ao Programa. 

 

Concluir a implementação da mudança nas linhas de atuação ocorrida em 2015. O 

número crescente de docentes colaboradores pode impactar futuramente as métricas de 

avaliação. Os critérios de credenciamento e descredenciamento de docentes podem ser 

mais bem detalhados. Procurar explicitar mais claramente a aplicabilidade dos trabalhos 

produzidos nos setores beneficiados. Continuar o investimento em seu programa de 

capacitação de docentes via pós-doutoramento. 

  



 

101 
 

 CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO – FAED  

  

Programa de Pós-Graduação em Educação 

 

O PPGE/UDESC apresenta hoje um aspecto estrutural com relação ao recurso 

humano disponível para suas atividades administrativas, acadêmicas e pedagógicas 

que tem se mostrado um ponto nevrálgico ao longo do seu movimento de crescimento 

nos últimos anos, pois o Programa cresce em número de alunos, de docentes, bem 

como amplia as atividades e ações na sociedade, mas não há crescimento das 

estruturas administrativas que deem suporte e tranquilidade a esse movimento. Sem 

dúvida, este aspecto tem sido firmemente discutido e reivindicado. 

Internamente, diante da tarefa de consolidar-se como Programa de Pós-

graduação, os desafios para o atual quadriênio dizem respeito, sobretudo, a 

internacionalização e a visibilidade, além do esforço em melhorar os itens em que o 

PPGE não obteve "Muito Bom" na última avaliação. Nesse sentido, tendo em vista a 

qualificação do Programa, destacamos os seguintes aspectos a serem melhorados: 

a) Participação em Editais que favoreçam o Programa: pela expressiva 

articulação nacional do PPGE, o programa almeja, para esse quadriênio, 

participar de editais que permitam articulações mais sistemáticas com 

programas de excelência, além de poder continuar contribuindo com 

Programas em desenvolvimento. Espera-se também investir em projetos 

de Cooperação Internacional que possibilitem Bolsas de doutorado 

sanduíche e de Pós-doutorado no Programa e com parceiros 

internacionais, além de Editais de Infraestrutura, como por exemplo, 

FINEP; 

b) Fortalecimento da produção intelectual de professores e discentes, 

instituindo, como regra no Programa, a produção compatível com o 

doutorado. Embora a produção venha crescendo, em termos quantitativos 

e qualitativos, ainda merece atenção especial do Programa o seu 

fortalecimento, principalmente em periódicos altamente qualificados. Tal 

fortalecimento também objetiva investir em mecanismos de 

acompanhamento da produção compatível com os desafios do doutorado, 

dirimindo discrepâncias do volume e tipo de produção entre os 

professores; 

c) Qualificação constante da Revista Linhas: o programa tem investido 

recursos físicos e financeiros na qualificação da revista e nossa meta é 

terminar o próximo quadriênio com uma avaliação pelo menos em A2 do 

nosso periódico. A Revista ajuda na visibilidade do Programa, no 

intercâmbio científico e na difusão de conhecimentos. Almeja-se ainda 

inseri-la de forma mais significativa como objeto de leitura de profissionais 

da educação catarinense; 

d) Fortalecimento das parcerias e consolidação do PPGE como espaço 

formativo para pesquisas pós-doutorais, professores visitantes e 
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doutorado sanduíche. Neste sentido, já estão em andamento algumas 

articulações para, mais uma vez, contar com a participação de professores 

visitantes. Nossa experiência indica que este tipo de inserção contribui 

sobremaneira com o programa, seja pela troca de experiências de gestão, 

seja pelas inúmeras atividades que o professor agrega às já rotineiras: 

coorientação de trabalhos, seminários de aprofundamento teórico, 

participação em grupos e equipes de pesquisa e produções em parceria. 

Nesse sentido, o item "intercâmbios" deve ser olhado com mais atenção. 

O PPGE buscará medidas que viabilizem maiores intercâmbios nacionais 

e internacionais. 

e) Atualização e disponibilização de informações do PPGE através de sua 

página e divulgação para outros idiomas; 

f) Incentivo à capacitação dos docentes para a realização de pesquisas em 

equipes internacionais, pois esta experiência tem resultado positivo no 

âmbito do fortalecimento de laços de pesquisa e de publicações conjuntas; 

g) Fortalecimento de iniciativas já realizadas e que precisam ser 

sistematizadas no que diz respeito a acompanhamento de egressos e 

política de autoavaliação; 

h) Continuidade do fluxo de credenciamento docente com vistas ao 

crescimento e consolidação do PPGE. Pretende-se fazer revisão do 

recredenciamento de professores em mais de uma linha de pesquisa, uma 

vez que a CAPES, na avaliação do último quadriênio, considerou que a 

inserção de professores em mais de uma linha não se justificava pela não 

existência de projetos específicos por linha, pelo menos não de maneira 

clara. Assim, o programa vem fazendo, mas quer aprofundar essa 

discussão para responder à crítica recebida da melhor maneira possível, 

respeitando a dinâmica própria, mas atendendo à necessidade de clareza 

apontada pela Comissão de Avaliação; 

i) Revisão da estrutura curricular dos cursos do PPGE em função de novas 

demandas, mas também em função da fragilidade constatada em uma das 

Linhas de Pesquisa: História e Historiografia da Educação. 

 

Os desafios apontam que os caminhos já trilhados pelo PPGE são muito positivos. 

Temos consciência da nossa importância no estado, notadamente com a obtenção da 

Nota 5 na última avaliação, mas também pela nossa capacidade de articulação e de 

interlocução com as instâncias estaduais, pois sabemos que podemos contribuir 

significativamente com o contexto da educação catarinense. 

 

PLANEJAMENTO FUTURO 

Com a intenção de dar solução à falta de recursos humanos para a efetiva 

administração do Programa, a coordenação tem se reunido periodicamente com a 

Direção de Pesquisa do Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED e com a 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para reivindicar recursos humanos capazes 
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de diminuir a sobrecarga daqueles que hoje coordenam e secretariam o PPGE/UDESC. 

Espera-se, para 2020, a vinda de um estagiário de administração e de mais um técnico. 

Durante o quadriênio, 2017-2020, o PPGE planejou algumas ações, apontadas 

nos relatórios anteriores, a saber: 

a) Credenciamento e recredenciamento docente com vistas a agregar 

novos pesquisadores para solidificar as Linhas existentes e ampliar o 

atendimento à demanda por formação em nível superior do estado e do 

país; 

b) Fortalecer os vínculos interinstitucionais a partir da participação em 

editais enquanto Programa; 

c) Dar mais visibilidade ao Programa pela publicização de sua produção 

intelectual e pela oferta de um sítio em diversas línguas; 

d) Criar uma política de apoio aos docentes e discentes para participação 

em pesquisas com equipes internacionais, seja pelo apoio financeiro aos 

professores e discentes para viagens ao exterior, seja no apoio concreto 

a publicações dos resultados de suas pesquisas; 

e) Intensificar a internacionalização por meio do apoio a docentes e 

discentes do PPGE, para que estabeleçam parcerias e desenvolvam 

atividades em nível internacional; 

f) Realizar a avaliação da grade curricular atual e, se necessário, proceder 

a reforma curricular, incluindo disciplinas novas sob responsabilidade 

dos novos professores credenciados em 2018; 

g) Retomar o acompanhamento dos egressos por meio de pesquisa 

sistemática. 

 

Até o presente momento, em 2019, esses desafios foram enfrentados pelo 

Programa e podemos assim os contabilizar: 

1) O fluxo de credenciamento e recredenciamento tem sido frequentemente 

realizado, como já descrito no item "Histórico e Contextualização do 

Programa”; 

 

2) A participação em Editais resultou na obtenção de financiamento pelos 

seguintes docentes: 

 

a) A professora Rosa Elisabete W. Militz Martins obteve financiamento com a 

Chamada Pública N. 07/2017 – Proeventos 2018-2019 – Fase 01, CNPq, para 

realização do IV Encontro de Práticas de Ensino de Geografia da Região Sul – 

IV ENPEG-Sul – Ensino de Geografia e Políticas Curriculares. Além desse, a 

professora conta com financiamento do Edital Universal MCTI/CNPq 28/2018 

para o projeto de pesquisa “Saberes e fazeres da Geografia na construção da 

cidadania: Brasil, um país que envelhece”; 

b)   A professora Maria Teresa Santos Cunha é bolsista produtividade 1D e possui 

financiamento, pelo Edital Universal MCTI/CNPq N º 01/2016, para o projeto 
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“Do manual ao digital: arquivos pessoais de educadores catarinenses (século 

XX)”; 

c) A professora Vera Lucia Gaspar da Silva é bolsista produtividade em pesquisa 

2 e possui financiamento, através do Edital Chamada Universal MCTIC/CNPq 

Nº 28/2018 - Faixa B, para o projeto de pesquisa “Objetos para Consumo da 

Escola: O que dizem as Exposições Universais, os Museus Pedagógicos e as 

Leis da Obrigatoriedade Escolar”; 

d) O professor Norberto Dallabrida é bolsista produtividade em pesquisa 1D e 

conta com financiamento para o projeto “Cultura Escolar nas Classes 

Secundárias Experimentais (décadas de 1950 e 1960)”, através do Edital 

Chamada Universal MCTIC/CNPq Nº 28/2018; 

e) A professora Luciane Mulazani dos Santos obteve financiamento para o projeto 

de pesquisa intitulado “Jogos cooperativos como instrumentos de avaliação da 

aprendizagem: os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental estão 

alcançando a alfabetização estatística” através do Edital Chamada Universal – 

MCTI/ CNPq N º 01/2016; 

f) A professora Mariléia Maria da Silva obteve financiamento no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com recursos do CNPq para realização, em 2019, do 

"I Seminário Regional: Estado, Economia Política e Educação: o Fundo Público 

e o empresariamento da Educação"; 

g) A professora Geovana Lunardi Mendes obteve bolsa para capacitação de pós-

doutorado no exterior pelo CNPq e é bolsista produtividade em pesquisa 2. 

 

3)   As dissertações e teses dos últimos anos encontram-se disponíveis no site do 

Programa e vêm sendo constantemente atualizadas. Em 2019, conseguimos 

colocar no ar a tradução do site para o inglês e para o espanhol; 

 

4)   O PPGE adotou a política de apoio a visitas técnicas para docentes no estrangeiro 

e estágio doutoral, para discentes, em projetos que preveem parceria 

internacional. Também estabeleceu política de financiamento para participação de 

discentes em eventos internacionais de destaque realizados fora do país. Nesse 

sentido, foram mencionados nos itens de “Internacionalização” e de “Intercâmbios” 

a participação de docentes em visitas técnicas, de colaboração de pesquisa, como 

professor visitante e de discentes em estágios de curta duração para alavancarem 

suas pesquisas em instituições e grupos de pesquisa internacionais, ações 

realizadas com recursos do PROAP. Com isso, entende-se que foi dado incentivo 

para publicações conjuntas com parceiros internacionais tanto para docentes 

como para discentes; 

 

5)  Realizamos uma reforma curricular de pequena monta que nos possibilitou rever 

o fluxo de formação dos discentes em cada uma das Linhas de Pesquisa que 

atuam hoje no PPGE, bem como nos possibilitou dar conta de demandas internas, 

no caso da aposentadoria de docentes. No item “Proposta Curricular” está descrita 

a última reforma empreendida pelo PPGE em 2019. Projeta-se, para 2020, a 

realização de uma reforma curricular mais ampla que atenda as demandas atuais 

de formação, de atuação de pesquisadores e de normas regimentais da UDESC; 
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6) Demos continuidade à política de acompanhamento de egressos, fortalecendo 

esta ação com uma coleta de dados através de informações atualizadas colhidas 

pelos Grupos de pesquisa. Planeja-se instituir uma Comissão de 

acompanhamento de egressos de maneira a criar uma cultura de reportagem 

desses, para que se possa acompanhar, com dados substanciais, o impacto social 

e econômico do Programa; 

 

7) Demos continuidade à política de autoavaliação do Programa, por meio de 

reuniões pedagógicas realizadas com os docentes e discentes, em agosto de 

2019, como momento, também, preparatório para o Seminário de Meio Termo. 

Nessa ocasião, o Programa pautou-se nos itens da nova ficha de avaliação da 

área. Também realizamos, ao final do 2º semestre de 2019, enquete com os 

acadêmicos para avaliação de alguns pontos distintivos referente ao Programa, 

tais como: estrutura física oferecida, estrutura curricular, qualidade do 

conhecimento e formação docente na ministração de disciplinas, qualidade e 

regularidade de orientação, acolhimento e encaminhamento dos discentes pela 

coordenação e secretaria. Projeta-se dar continuidade a este questionário em 

semestres subsequentes, sendo que as respostas são orientadoras para o 

planejamento, também, de ações futuras de autoavaliação do Programa. O 

próximo passo nessa política diz respeito a estabelecer uma comissão com 

avaliador externo para que possamos obter uma visão mais distanciada e 

parcimoniosa de nossos pontos críticos e positivos; 

 

8) O apoio à Revista Linhas tem sido disponibilizado em forma de recursos 

financeiros provenientes do PROAP e pela manutenção da Editoria da Revista 

com docentes do PPGE engajados na condução e publicização de resultados da 

pesquisa nacional e internacional de destaque. Recentemente, a Revista passou 

a ser indexada no Scielo Educa, incentivando a manutenção de sua qualidade de 

divulgação das pesquisas na área. Um fato revelado é o número de acesso aos 

seus Dossiês, artigos, resenhas, traduções e vídeos. 
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Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação 

 

Entre as ações solicitadas pelo relatório de avaliação, relativo a quadrienal (2013-

2017), algumas já foram cumpridas de forma plena: 

a) Melhoria ainda maior do website do PPGInfo que, embora esteja sempre 

atualizado, carecia de elementos que lhe fornecessem mais dinamismo; 

b) Revisão dos critérios de credenciamento e descredenciamento para um 

ajuste que garantisse a qualidade do corpo docente e adequação à área; 

c) Equilíbrio na distribuição de orientações por docentes, considerando os 

diferentes tipos de dedicação deles ao programa; 

d) Fortalecimento da visibilidade do Programa com maior participação e 

engajamento dos professores e alunos em eventos e reuniões 

Internacionais e nacionais; 

e) Fortalecimento da Internacionalização com Intercambio de duas alunas 

(mestrandas) em estágio sanduiche no exterior. Bem como, Estágio de 

Pesquisa de Professores também no Exterior; 

f) Fortalecimento dos grupos de pesquisa e alinhamento das linhas de 

pesquisa destes Grupos as Linhas do Programa; 

g) Fortalecimento e manutenção da Pesquisa aplicada, característica do 

mestrado profissional; 

h) Aumento da qualidade dos registros de dados feitos da plataforma 

Sucupira (coleta CAPES) desde o ano referência de 2017; 

i) Criação de Comissão de Reestruturação e reformulação Curricular. 
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Programa de Pós-Graduação em História 

 

1. PROPOSTA DO PROGRAMA 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO QUADRIÊNIO 2013-2016 
Conceito da Comissão: Muito Bom 

 

Apreciação: O curso de mestrado do Programa de Pós-graduação em História da 

UDESC foi criado em 2007 e seu doutorado implantado em 2014. A área de concentração 

intitula- se “História do Tempo Presente” e subdivide-se em duas linhas de pesquisa, a 

saber: “Culturas Políticas e Sociabilidades” e “Linguagens e Identificações”. As linhas de 

pesquisa guardam coerência com a área de concentração, e são descritas com clareza e 

densidade, do ponto de vista teórico-conceitual. Os projetos de pesquisa em sua maioria 

estão correlacionados à área de concentração e às linhas de pesquisa. A distribuição de 

projetos de pesquisa em relação às linhas de pesquisa é equilibrada contabilizando-se 

dezesseis projetos para a linha “Culturas Políticas e Sociabilidades” e dezoito para a linha 

“Linguagens e Identificações”. As disciplinas guardam coerência com a área de 

concentração e as linhas de pesquisa e estão bem formuladas, apresentando bibliografia 

atualizada. O programa estabelece como principal meta para seu desenvolvimento futuro 

tornar-se referência nacional em sua área de concentração “História do Tempo Presente”, 

por meio da produção de pesquisas e reflexões significativas, da publicação de artigos e 

livros bem qualificados, da editoria da revista Tempo e Argumento, da organização de 

eventos internacionais, assim como do incremento de ações visando convênios e 

parcerias internacionais. As iniciativas do programa no quadriênio vão ao encontro da meta 

estabelecida. O programa aprovou regras de credenciamento e descredenciamento em 

2013, que foram aplicadas neste ano e em 2015. A infraestrutura descrita na Proposta é 

adequada no que diz respeito às instalações físicas. A biblioteca, segundo informado, 

conta com cerca de 35.000 títulos de obras específicas da Área de História e afins, está 

conectada com o Portal de Periódicos da Capes e disponibiliza diversos serviços de busca 

para professores e alunos. O programa conta com nove laboratórios e núcleos de 

pesquisa. Todos eles são articulados com as linhas e aos grupos de pesquisa do programa 

e agregam professores e alunos da pós-graduação e da graduação. 

Ações Corretivas 

As diretrizes gerais do planejamento para o quadriênio 2017-2020 iniciaram com 

reuniões havidas em 31 de maio e 02 de agosto de 2016 e 04 de abril de 2017, com a 

presença de todos os docentes (a reunião do dia 31 de maio também teve a presença dos 

discentes, todos foram convidados). Em 20 de fevereiro de 2018 e, em 2019, na mesma 

data, seguiram-se reuniões do Pleno com o intuito de reavaliar o planejamento, pontos 

que foram alcançados e aqueles que não foram. Esses momentos de reflexão conjunta, 

com participação de docentes, discentes e funcionário foram cruciais na definição dos 

rumos do Programa ao longo do quadriênio, tendo subsidiado as importantes mudanças 

que ocorreram nesses últimos anos. Exemplo disso foram as alterações realizadas no 

primeiro ano do quadriênio, 2017, como resultado de discussões realizadas em reuniões 

gerais com docentes, discentes e técnico do Programa que diagnosticaram a necessidade 
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de adequar a estrutura do Programa devido ao crescimento do número de discentes; às 

mudanças do perfil das pesquisas desenvolvidas pelos docentes reunidos nas duas Linhas 

de Pesquisa existentes e aos novos desafios e demandas colocados à pós- graduação 

nos últimos anos. Os ajustes incluíram a criação de uma nova linha, visando dar mais 

coerência interna à organização do corpo docente permanente, em ambos os cursos, 

Mestrado e Doutorado, reunindo focos de pesquisas que estão mais articuladas em torno 

de um eixo comum. 

Ocorreram ainda alterações nas disciplinas obrigatórias, ementas e títulos, com o 

objetivo de enfatizar as especificidades teóricas e metodológicas das pesquisas 

identificadas como história do tempo presente, base fundamental para as três linhas do 

Programa. Ao longo do ano de 2018, constatou-se, com base no processo anual de 

escolha por parte dos discentes das disciplinas optativas e em discussões realizadas no 

âmbito do Colegiado, sempre com ativa participação de representação discente, a 

necessidade de atualização das disciplinas optativas. No ano seguinte, após uma série de 

reuniões do Pleno do Programa, foi redefinido o quadro dessas disciplinas em um esforço 

de contemplar a demanda do corpo docente e discente de incorporar novas áreas e 

integrar temáticas relacionadas às pesquisas dos docentes que ingressaram no último 

credenciamento. 

Coube à Coordenação repensar rotinas de trabalho e interações com a Secretaria 

do Programa, bem como propor mecanismos mais eficazes de acompanhamento e gestão 

das atividades do Programa. A meta consiste em simplificar processos administrativos do 

funcionamento do Programa, oferecendo maior simplicidade, transparência e 

sistematicidade aos procedimentos do Programa. Entre essas ações, cumpre destacar a 

elaboração de manuais da coordenação, contendo em cada época do ano os 

procedimentos que devem ser realizados, os temas que devem ser pauta nas reuniões do 

Colegiado, de modo que na troca de coordenação os/as novos/as coordenadores/as 

tenham maior clareza do fluxo de tarefas que devem seguir. Foi ainda elaborado um 

manual de preenchimento da Sucupira. Em 2020 deverá ser feita uma reformulação 

integral das normativas do PPGH com vistas a adequá-las às alterações do regimento 

geral da UDESC para a pós-graduação, realizado em 2019. 

 

2. CORPO DOCENTE 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO QUADRIÊNIO 2013-2016 

Conceito da Comissão: Muito Bom 

 

Apreciação: O corpo docente é formado por dezoito professores permanentes e 

dois professores colaboradores, o que é considerado MUITO BOM. Todos os professores 

atuam em regime de trabalho integral, o que é adequado. Três professores permanentes 

são bolsistas de produtividade do CNPq, um em História e dois em Educação. O total de 

professores permanentes é adequado em relação às vinte vagas oferecidas na seleção 

anual para o mestrado e doze vagas para o doutorado. Todos os professores permanentes 

orientam e lecionam na pós-graduação, o que é considerado MUITO BOM pela área. 

Todos os professores permanentes têm projetos de pesquisa. Seis docentes permanentes 

participam de mais de 3 projetos. 67% participam de até 3 projetos, o que é considerado 

DEFICIENTE. Trata-se de uma equipe experiente já que todos os professores têm mais 
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do que cinco anos de titulação, padrão considerado pela Área de História MUITO BOM no 

que diz respeito à experiência e DEFICIENTE no tocante à renovação. O corpo docente 

está estabilizado. 89% dos professores obtiveram seus títulos de doutor em História e os 

docentes titulados em outras áreas, Antropologia e Educação, têm atuação e produção na 

Área de História. A maioria dos docentes obteve seus títulos em instituições qualificadas, 

tais como USP, Unicamp, UFRGS, PUC-RS. Treze docentes atuam como professor 

permanente em outro programa e nenhum docente atua em um terceiro programa, o que 

está adequado. Dos dezoito professores permanentes, três realizaram pós-doutorado, 

durante o quadriênio, em instituições renomadas como Universidade de Alcalá/Espanha, 

PUC-Chile e Brown University/Estados Unidos. No quadriênio, o corpo docente conseguiu 

atrair três estagiários que fizeram seu pós-doutorado (PNPD) no programa. 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. Todos os docentes permanentes 

lecionam na graduação, o que é considerado MUITO BOM. Todos os docentes orientam 

na graduação, o que é considerado MUITO BOM. 

Ações Corretivas 

No ano de 2019 o Prof. Norberto Dallabrida, colaborador desde 2018, solicitou 

desligamento do Programa, em razão de sua iminente aposentadoria. Neste mesmo ano, 

dois docentes permanentes, o Prof. Paulino Cardoso e a Profa. Marlene de Fáveri 

tornaram-se colaboradores, vindo esta última a deixar o Programa em janeiro de 2020, 

também em razão de sua aposentadoria. Vale ressaltar que o Prof. Paulino Cardoso, 

desde março de 2018 vem tendo afastamentos sucessivos por licença saúde e, mais 

recentemente, desde 15 de outubro de 2019, em afastamento concedido pelo reitor. Isso 

teve um impacto significativo na produção acadêmica do docente, bem como em sua 

atuação no PPGH, pois está concretamente apartado do Programa há mais de dois anos. 

A Profa. Marlene de Fáveri, que foi alvo de perseguição judicial dentro do quadro de 

crescimento do movimento Escola sem Partido, também teve sua produção acadêmica – 

notadamente publicações – bastante prejudicada. 

O corpo docente do PPGH conta atualmente com 15 professores que atuam de 

maneira permanente e um professor colaborador – ou seja, o número mínimo de 

professores para manter um Programa de pós-graduação com doutorado em 

funcionamento. Aposentadorias e longas licenças, havidas no Departamento de História, 

bem como o recente, desolador e repentino falecimento do nosso colega Prof. Luiz Felipe 

Falcão, não foram acompanhadas pela abertura de vagas em concursos públicos na 

UDESC, o que constitui um entrave institucional de monta. Além disso, um corpo 

docente tão enxuto impõe desafios cotidianos como a formação de comissões e outras 

tarefas diversas que exigem a administração de um Programa, o que inclusive incide sobre 

o tempo dedicado a outas atividades relacionadas ao Programa, como pesquisa, ensino, 

orientações, participação em eventos, publicações, emissão de pareceres, formação de 

redes, organização de eventos, para citar alguns. 
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3. CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO QUADRIÊNIO 2013-2016 

Conceito da Comissão: Muito Bom 

 

Apreciação: A quantidade de titulações encontra-se na média da área para o 

mestrado em relação ao corpo docente. A proporção de dissertações em relação ao 

tamanho do corpo discente está acima da média da área para o mestrado. Ainda não 

houve titulações no doutorado. 89% dos docentes permanentes do programa tiveram 

defesas concluídas no quadriênio, patamar considerado MUITO BOM. A qualidade das 

dissertações está indiretamente evidenciada pela presença nas bancas de docentes 

externos. 63% dos mestrandos e 84% dos doutorandos publicaram no período, o que pode 

ser considerado MUITO BOM. O tempo médio de titulação para o mestrado é de 24,5 

meses, considerado MUITO BOM. O índice de evasão do programa está próximo ao da 

média da área. 

Ações Corretivas 

Até 2019, ingressaram no Programa 283 alunos; do total de ingressantes, até o 

presente (março de 2020) houve apenas 20 desistências ou desligamentos por decurso 

do prazo (portanto, cerca de 7%). O Programa já possui 164 dissertações de mestrado e 

23 teses defendidas (a primeira turma do doutorado é de 2014). Expressiva maioria dos 

discentes realizou as defesas de suas dissertações e teses dentro do prazo. São 

indicações, portanto, do engajamento dos discentes e docentes no cumprimento dos 

prazos e, no caso dos docentes em especial, do acompanhamento das atividades dos 

orientandos, de forma planejada e regular. Todas as dissertações e teses foram 

defendidas diante de bancas com a presença de docentes externos ao PPGH/UDESC, por 

colegas especialistas de diversos estados e regiões do país e, em alguns casos, por 

colegas de instituições estrangerias. 

Embora o Programa atraia candidatos de diversas partes do país, a maioria ainda 

provém da graduação ou do mestrado própria UDESC, da UFSC, de Universidades do 

interior do estado de Santa Catarina, ou do estado do Paraná. Ocorreu também que 

discentes aprovados no Programa, provenientes de localidades mais distantes, não 

tenham permanecido na UDESC por falta de bolsas, sendo esse um dos maiores 

problemas em termos de garantir maior diversidade na composição do quadro 

discente em termos de proveniência geográfica. A atração de um maior número de 

candidatos e de proveniências mais variadas é uma tendência para os próximos anos, 

dada a nota 5 do Programa e o atrativo de sua área de concentração. No entanto, o 

aumento número de bolsas necessário para fixar esses discentes é desejável, bem como 

uma melhor divulgação do nosso processo seletivo por outras regiões do país. Uma 

iniciativa importante para atrair candidatos de regiões mais variadas foi a implementação, 

em 2018 de um Edital pelo qual a inscrição se faz totalmente de forma digital – evitando 

custos com o envio de documentação pelo correio – e com a possibilidade oferecida a 

discentes que habitam fora da grande Florianópolis, de fazer a entrevista com a banca de 

forma remota. Visando ainda estimular a candidatura de estrangeiros/as, o processo 

seletivo, desde 2020, permite que tanto os projetos de pesquisa, quanto a prova escrita 

sejam feitas em outras línguas, a saber, espanhol, francês ou inglês. 
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O PPGH-UDESC desde 2018 adotou ações afirmativas no processo de concessão 

de bolsas aos discentes, visando a inclusão e a permanência da população negra 

(pretos/as e pardos/as), quilombola, indígena, trans (travestis e transexuais) ou portadora 

de deficiência no seu corpo discente, através de reserva de 30% das bolsas do Programa 

para essas categorias. A partir da seleção de 2020, também foi adotada uma política de 

ações afirmativas na seleção de discentes, reservando 30% das vagas a um conjunto 

ainda mais amplo de categorias: aqueles/as que se enquadrem em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica; pertençam ao grupo étnico-racial negro (pretos e pardos); 

pertençam aos povos indígenas residentes no território nacional e nos transfronteiriços; 

pertençam às comunidades quilombolas; pertençam ao grupo trans (travestis e 

transexuais); com deficiência(PcD); solicitantes de refúgio e/ou visto humanitário, 

refugiados/as ou imigrantes com visto humanitário. Foram ainda criadas duas vagas 

suplementares no mestrado e duas no doutorado, com processo seletivo à parte, no qual 

a prova escrita é substituída por um memorial, para candidatos/as indígenas e solicitantes 

de refúgio e/ou visto humanitário, refugiados/as ou imigrantes com visto humanitário. A 

adoção de ações afirmativas tanto na seleção de discentes regulares, quanto em sua 

permanência, por meio do processo de distribuição de bolsas, estratégia recentemente 

adotada pelo Programa, visa a atingir finalidades definidas no PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UDESC, notadamente na promoção da 

“inclusão social e étnica, respeitando a diversidade cultural” e na “busca da erradicação 

das desigualdades sociais”. 

Além da aprovação das dissertações e teses do programa, as trajetórias dos 

egressos dão indício do papel do PPGH na qualificação de profissionais. Número 

expressivo deles ingressaram em cursos de Doutorado no país. A maioria (85%) atua na 

docência, em seus diversos níveis, contribuição do Programa à viabilização da meta 

expressa no item voltado às políticas e diretrizes para a pós-graduação do PROJETO 

PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL da UDESC, aprovado em 2017, no sentido de “formar, 

em grau de pós- graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação 

básica até o último ano de vigência”. Há ainda participação significativa de egressos do 

Programa no ensino superior (47% dos mestres formados pelo Programa). Outros 

egressos mantêm-se na área de História como profissionais de museus ou instituições de 

preservação do patrimônio cultural. As dissertações, teses e publicações de discentes e 

egressos em periódicos qualificados da área e livros autorais ou coletâneas também têm 

indicado a contribuição do PPGH para a qualificação de profissionais. 

 

 

4. PRODUÇÃO INTELECTUAL 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO QUADRIÊNIO 2013-2016 

Conceito da Comissão: Muito Bom 

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 MUITO BOM conforme os parâmetros da Área de História (580,58 pontos em 

uma escala que vai de 111,61 a 821,20). O corpo docente publica em periódicos bem 

classificados e de grande impacto na área. A produção intelectual sofreu um corte nos 
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artigos publicados na revista do programa que ultrapassaram 30% do total, conforme os 

critérios adotados pela área. Há equilíbrio entre os docentes permanentes no que se refere 

à produção intelectual. Todos os docentes publicaram ao menos dois itens no quadriênio, 

patamar que é considerado MUITO BOM. Os docentes permanentes do programa 

desenvolveram muitas atividades técnicas variadas, tais como pareceres, organização de 

eventos, apresentação de trabalhos, cursos de curta duração, desempenho considerado 

MUITO BOM. 

Ações Corretivas 

Pode-se dizer que o PPGH vem obtendo êxitos significativos na qualificação de 

seus docentes, a julgar pelo fato de que 40% dos docentes do Programa são 

pesquisadores PQ: entre eles uma é pesquisadora PQ da área de educação, uma da área 

de Ciências Sociais Aplicadas e, a partir de março de 2020, cinco da área de História. Ou 

seja, mais de um terço dos docentes é PQ. São todos muito engajados nas atividades de 

ensino, pesquisa e orientação e cobrem, em seu conjunto diversas as diversas áreas de 

atuação do Programa: pesquisa, projetos de extensão, atividades dos laboratórios, 

integração com a graduação, integração com a educação básica, inserção social. A 

estratégia para garantir um alto nível de produção docente, consiste em manter critérios 

de credenciamento e recredenciamento que incentivem a produção acadêmica e sua 

publicação em revistas de altos estratos. Nossos discentes também são fortemente 

incentivados a participar de eventos acadêmicos, com publicação em anais e a publicar 

artigos acadêmicos. Os discentes de graduação precisam, para defender sua pesquisa, 

ter submetido um artigo para publicação e os de doutorado, antes de defender suas teses, 

precisam ter publicado um artigo em revista acadêmica com Qualis na área de História. 

 

5. INSERÇÃO SOCIAL 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO QUADRIÊNIO 2013-2016 

Conceito da Comissão: Muito Bom 

 

Apreciação: O programa tem expressão acadêmica regional e nacional, no que se 

relaciona à sua produção intelectual, às interfaces com a educação básica e com a História 

Pública. O programa colabora com a educação básica por meio de projetos de pesquisa e 

extensão desenvolvidos por docentes, da participação no PIBID e no ProfHistória. Muitos 

professores participaram de diferentes conselhos técnicos de órgãos públicos estaduais e 

federais e de comissões relacionadas aos temas da difusão cultural, do patrimônio, 

educação e memória. A equipe manteve no quadriênio diversos programas de cooperação 

nacional e internacional, entre eles, com a Univerisdade Ca’Foscari, de Veneza, 

Universidade Mar del Plata, na Argentina, Univerisdade do Minho, além da participação 

nos grupos de trabalho da CLACSO, em universidades da África e da Europa. No 

quadriênio houve a conclusão de um doutorado em co-tutela com École des Haute Études 

en Sciences Sociales, fator indicativo de internacionalização do programa. O site do 

programa é bem organizado, possui as informações essenciais sobre a proposta 

acadêmica, as linhas de pesquisa, os corpos docente e discente, as dissertações 

concluídas disponibilizadas, resoluções, formulários e documentos administrativos. 
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Ações Corretivas 

O PPGH tem adensado o intercâmbio entre seus docentes e profissionais da área 

de História e áreas afins em diferentes instituições de ensino e pesquisa no Brasil e em 

outros países. Nesse quesito há que se ressaltar o número significativo de estágios pós- 

doutorais realizados em instituições no exterior nos últimos anos (Estados Unidos, Chile, 

Alemanha, Espanha e Portugal), o que concorre à realização de outra das metas 

expressas no PLANO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL da UDESC, notadamente nas 

políticas e diretrizes para a pós-graduação, que inclui “a internacionalização da pesquisa 

e da pós-graduação”. 

Os laboratórios vinculados ao PPGH-UDESC têm oferecido oportunidades 

significativas de interação entre graduandos e pós-graduandos e condições adequadas 

para estudo, pesquisa e troca intelectual, outro ponto importante na qualificação dos 

profissionais ingressantes. A existência dos laboratórios e o conjunto de atividades que 

desenvolvem, incluindo projetos de extensão, grupos de estudos, organização de eventos, 

contribuem de forma inconteste a atingir duas das grandes finalidades definidas no PLANO 

DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UDESC, a saber: “a) garantir a 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão nas diversas áreas do 

conhecimento, comprometidos com a cidadania e a socialização do saber” e b) 

“estabelecer parcerias solidárias com a comunidade na busca de soluções coletivas e na 

construção de uma sociedade democrática, plural e ética”. 

A participação de docentes e discentes em eventos nacionais (ou de caráter 

internacional, mas no país) é significativa; já a participação em eventos fora do país, 

embora seja observada em menor escala que os realizados no país, tem sido ascendente. 

Nos últimos anos docentes do PPGH participaram de eventos realizados em sua maior  

parte na América Latina (Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile etc.), mas também em 

países como Estados Unidos, Portugal e Itália. Nossos discentes vêm participando com 

maior frequência em eventos nos países do Cone Sul, em especial na Argentina. Porém, 

para tal, dependem de ajuda financeira do Programa, o que nem sempre é possível devido 

à enorme burocracia envolvida na concessão de auxílio financeiro via PROAP. 

No tocante à inserção internacional, vêm sendo fundamentais os estágios de pós- 

docência no exterior dos docentes do Programa, que têm alargado consideravelmente as 

redes e contatos internacionais redundando em coorientação e convites para projetos 

conjuntos. O desafio reside em dar maior consistência a essas redes e ao intercâmbio, 

sobretudo na atração de discentes estrangeiros para o Programa. A criação da disciplina 

optativa em inglês de História do Brasil, para discentes estrangeiros e a possibilidade de 

realizar a prova de seleção do PPGH em outras línguas (espanhol, francês, inglês) são 

igualmente investimentos importantes nesse sentido, porém dificilmente obteremos êxito 

sem um crescimento significativo na quantidade de bolsas a ofertar. A presença de colegas 

de instituições estrangeiras em eventos do Programa vem aumentando consistentemente. 

Um instrumento importante para a internacionalização é o edital do Programa de Auxílio à 

Internacionalização da Pós-Graduação (Proint-PG), lançado pela PROPPG para apoiar 

estágios de curta duração no exterior por docentes pesquisadores da instituição. A 

condição que limita em termos a solicitação do auxílio, é que o/a interessado/a já 

tenha participação em atividade de pesquisa ou pós-graduação junto à instituição 
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estrangeira para a qual pretende viajar. 

 

 

6. APRECIAÇÃO GERAL 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO QUADRIÊNIO 2013-2016 

O programa revela vigor e coesão no seu objetivo de tornar-se referência nacional 

em sua área de concentração “História do Tempo Presente”. Há equilíbrio no conjunto de 

professores no que se refere às atividades de docência na pós-graduação e graduação, 

de orientação, pesquisa e produção intelectual. O programa alcançou índices de titulação 

positivos concernentes ao número de dissertações concluídas e ao tempo médio de 

duração do mestrado. As atuações consistentes na interface com a educação básica, a 

História Pública e as políticas voltadas ao patrimônio e à promoção da memória devem ser 

ressaltadas e, sobretudo, o excelente desempenho dos docentes em publicações de altos 

estratos recomenda a elevação da nota do programa para 5. 

Ações Corretivas 

Do ponto de vista da visibilidade do Programa, a despeito do enorme esforço nesse 

sentido – página completa e constantemente atualizada, página no facebook, evento 

internacional a cada três anos, revista acadêmica em alto estrato (Qualis A) – 

necessitaríamos, para uma divulgação mais efetiva, de esforços mais sistemáticos, o que 

depende da contratação de mais funcionários para o corpo técnico do PPGH, que 

atualmente consiste na presença de apenas um secretário e de uma bolsista. Essa 

tem sido uma reivindicação constante junto à Direção de Pesquisa da FAED e à PROPPG. 

A coordenação dos programas de pós-graduação vem exigindo um esforço cada vez maior 

e mais amplo, abordando todo um conjunto de preocupações que antes lhe eram alheias, 

ou pouco desenvolvidas, como acompanhamento de egressos, processos internos 

sistemáticos de auto-avaliação, divulgação do programa em redes sociais, produção de 

divulgação científica, adoção de ações afirmativas, internacionalização efetiva do 

Programa, com intercâmbios frequentes de docentes e discentes. Tudo isso é muito 

positivo e desafiador, mas demanda uma quantidade de trabalho que exige uma 

contrapartida em termos de 1. estrutura na Universidade, 2. financiamento facilitado 

e desburocratizado de iniciativas de internacionalização, 3. número mínimo de 

funcionários para o desenvolvimento das atividades burocráticas e organizacionais, 

4. bolsas de mestrado e doutorado a oferecer aos discentes, garantindo seu 

ingresso e permanência no programa (inclusive a estudantes intercambistas 

provenientes de outros países). 

 



Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 

Socioambiental 

 

O período de 2018, 2019 e nesse início de 2020, foram períodos de profundas 

transformações no PPGPLAN das quais a principal delas é a transformação do Mestrado 

Profissional em Mestrado Acadêmico e, em decorrência disso, a fusão dos dois programas 

num único Programa de Pós-graduação.  

O Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 

Socioambiental (PPGPLAN) chegou a metade do quadriênio com uma nova identidade, 

tendo contribuído para a criação de um Programa de Doutorado Acadêmico, que já se 

encontra na quarta turma – destacamos que a primeira defesa ocorreu em setembro de 

2019 e que  temos 06 defesas previstas para 2020. 

Como parte da sistemática de avaliação e Planejamento dos programas, a Ficha de 

Avaliação Quadrienal 2017 foi analisada, ao longo do ano de 2018, nos Fóruns 

Pedagógicos (reuniões realizadas para discutir com todo corpo docente e representantes 

discentes questões pedagógicas e planejamento do Programa, essas discussões depois 

são levadas ao Colegiado dos respectivos Programas). Também foi discutida a ficha de 

avaliação de Meio termo divulgada em setembro de 2019.  

 

1) Um primeiro aspecto enfrentado foi o problema da sobreposição de corpo 

docente com o credenciamento de novos professores no Mestrado Profissional 

e no Doutorado Acadêmico.  Nos anos de 2018 e 2019 foram realizados 

credenciamentos que procuraram reforçar a linha de Gestão e Análise Ambiental 

que teve muitos professores aposentados, bem como foram credenciados novos 

professores na linha de Planejamento Territorial e desenvolvimento social, 

econômico e espacial. Esses novos credenciamentos buscaram ao mesmo 

tempo consolidar as linhas de pesquisa existentes e fortalece-las com um corpo 

docente produtivo e afinado com a linha de pesquisa. 

 

Com aprovação da mudança de modalidade em outubro de 2019, o problema de 

sobreposição do corpo docente está resolvido e passamos a ter um corpo docente 

compartilhado com 10 professores credenciados no doutorado e 20 professores 

credenciados no Mestrado. A partir de 2020, com o programa já estabilizado em seu corpo 

docente, faremos credenciamento a cada 3 anos, conforme estabelecer o colegiado.  

 

2) O pedido de mudança de modalidade - As reuniões pedagógicas de avaliação 

e planejamento resultaram na deliberação de mudança de modalidade do 

Mestrado Profissional para Mestrado acadêmico. Tal deliberação, apoiada pelo 

corpo docente e discente, pela Coordenação e aprovada nas reuniões de 

Colegiado de ambos os Programas, foi considerada a melhor maneira de 

resolver as distorções apontadas em ambos os Programas na Avaliação 

Quadrienal 2017.  Depois de discutirmos com a Pro-Reitoria, ao longo de 2018, 

também realizamos a discussão com a Coordenação de área durante visita da 

Capes realizada em outubro de 2018.  Com todas as questões esclarecidas, 
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encaminhamos em setembro de 2019, pedido de mudança de modalidade a 

Área PURD da CAPES.   

 

Seguindo os trâmites, conforme orientação da CAPES, o pedido foi submetido a 

Plataforma Sucupira, no período estabelecido para mudança de modalidade. Tal pedido foi 

homologado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Udesc e encaminhado a 

Diretoria de Avaliação (DAV), para análise e parecer. A DAV   encaminhou a coordenação 

de área, que emitiu parecer homologando o nosso pedido de mudança de modalidade de 

Mestrado Profissional para Mestrado Acadêmico.  Esse pedido foi aprovado em outubro de 

2019 e desde então o Mestrado já se encontra na página do Sucupira como programa na 

modalidade acadêmica.  

 

3) Encaminhamentos após a mudança de modalidade - Solicitação de fusão do 

Mestrado na modalidade acadêmica ao Doutorado acadêmico criando um único 

programa PPGPLAN. Seguindo as orientações da Pró-Reitoria de Pesquisa, 

apresentamos na reunião Pedagógica e na Reunião do Colegiado o resultado 

positivo da solicitação de mudança de modalidade dando ciência a todos os 

professores.  Na reunião do Colegiado de 26.10.2019, ata 150, homologamos 

a aprovação do pedido e encaminhamos à Direção de Pesquisa e à Direção 

Geral da FAED, para conhecimento e providências: a carta de solicitação de 

mudança de modalidade, a carta de homologação da CAPES, as atas do 

Colegiado do programa n. 138, 147, 148, 159 e 160, nas quais constam os 

informes e a aprovação do Colegiado ao pedido de mudança. Junto a esses 

documentos, solicitamos que a mudança de modalidade e a fusão num único 

programa fossem aprovadas nas demais instâncias da UDESC. Em dezembro 

de 2019, com a aprovação da Pró-Reitoria de Pesquisa, o CONSUNI 

homologou a mudança de modalidade e a fusão de ambos os programas, 

conforme Resolução 017/2019 CONSUNI. 

4) Encaminhamento de pedido de fusão à CAPES, seguindo as orientações da 

Portaria n. 256, de 23 de novembro de 2018, e passamos a informar os 

procedimentos adotados para a fusão dos programas.  

 

Com relação ao corpo discente  

 

O programa de Mestrado conta atualmente com 37 alunos matriculados que 

ingressaram na modalidade Profissional. Os alunos acompanharam esse processo e foram 

informados da aprovação da mudança de modalidade, assim terão a oportunidade de 

decidir se concluem o Mestrado na modalidade Profissional, ou na modalidade Acadêmica. 

Para tanto, será encaminhado aos alunos um documento informando a possibilidade de 

escolha e no qual deverão registrar sua opção. Depois de assinado por cada discente, o 

documento será anexado à sua pasta curricular. O novo edital já foi lançado como Mestrado 

Acadêmico. 

Quanto aos alunos do Doutorado, não há mudanças que os afete   diretamente, 

apenas que a partir de agora participam de um curso que congrega Mestrado e Doutorado 

acadêmicos.  
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Com relação ao corpo docente  

 

A estrutura do corpo docente atual do PPGPLAN conta com 20 professores no 

Mestrado, sendo 1 docente colaborador, e 11 professores permanentes no Doutorado, 

sendo 1 colaborador, conforme explicitado anteriormente a chegada de novos professores 

contribuiu para o fortalecimento das linhas e consolidação do programa.  

 

5) Com relação a melhoria da produção docente foi solicitado dos professores que 

fizessem Planejamento da Produção e a coordenação tem acompanhado o 

desempenho dos professores a cada recredenciamento. Da mesma forma foi 

estimulado aos alunos apresentação de trabalho em congressos nacionais e 

internacionais. Esperamos que as duas medidas contribuam para melhorar a 

produção docente como um todo e de maneira equilibrada.  

6) A última medida de adequação do Programa foi a Reforma Curricular que 

consolida o processo de transição do Mestrado para a modalidade acadêmica 

e a fusão do Mestrado e Doutorado num único Programa em Planejamento 

Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. A reforma curricular foi 

encaminhada através do processo 9008/2020 e esperamos que a próxima 

turma já entre com uma nova grade curricular.  

7) Para o ano de 2020 temos a previsão de receber dois pós doutores o que 

demonstra que estamos nos consolidando como programa de doutorado e 

trazendo quadros para qualificar ainda mais nosso programa. Pretendemos 

num futuro próximo trazer professores visitantes da Área PURD que 

qualifiquem ainda mais o nosso Programa 

 

Todas essas medidas e resoluções foram tomadas pela coordenação sempre de 

maneira colegiada e ouvindo professores e discentes, por isso, além do Colegiado, os 

Fóruns pedagógicos, que reúnem o Pleno do Programa e representantes discentes, foram 

espaços fundamentais para discutir e avaliar o Programa. Há ainda muito o que melhorar: 

nossa comunicação interna e externa, a divulgação das atividades do Programa, o nosso 

site, qualificar ainda mais a produção acadêmica docente e discente, dar mais visibilidade 

as ações do Programa, estabelecer  uma política de avaliação sistemática e institucional, 

são metas a serem atingidas nos próximos anos visando a consolidação do Doutorado e a 

melhoria da nota do PROGRAMA.   Ao fechar a quadrienal esperamos manter a nota 4 nos 

dois programas e nos preparar para uma nota 5. Dizemos isso, porque segundo normativa 

da CAPES, quando há fusão de programas não há mudança na nota de avaliação, mas 

esperamos que na ficha os pontos considerados fracos ou frágeis do programa tenham sua 

nota melhorada e seja reconhecido o esforço e compromisso de todos com a melhoria do 

Programa.  
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 CENTRO SUPERIOR DO OESTE – CEO 

 

Contextualização 

 

O Relatório de Ações Corretivas dos Programas de Pós-graduação (PPGs) da 

UDESC Oeste compreendem ações realizadas pelos PPGs (PPGCTA, PPGENF e 

PPGZOO) em resposta aos apontamentos das avaliações de meio termo. Os PPGs da 

UDESC Oeste não passaram pela sua primeira avaliação quadrienal, porém, diversas 

ações já foram realizadas e estão em andamento para que a avaliação quadrienal seja 

satisfatória. Na UDESC Oeste, foi criado o Fórum dos Coordenadores, onde reúnem-se 

o(a) Diretor(a) de Pesquisa e Pós-graduação, os Coordenadores(as) dos três PPGs, e o(a) 

Secretário(a) de Pós-Graduação. Nas reuniões, ocorre a discussão, encaminhamentos e 

soluções para tópicos relevantes da Pós-graduação Stricto sensu da UDESC Oeste. Como 

resultado das reuniões realizadas ao longo de 2019, em fevereiro de 2020 foi aprovado no 

Conselho de Centro (CONCEO) e publicado, através da Resolução 001/2020 – CONCEO, 

o Plano de Consolidação da Pós-Graduação Stricto sensu da UDESC Oeste - Centro do 

Centro de Educação Superior do Oeste (CEO) – Período 2020-2024. 

O Plano de Consolidação da Pós-graduação está organizado em eixos, objetivos, 

ações estratégicas, responsáveis e período de execução. Os eixos aglutinam os quesitos 

de avaliação da CAPES, como também aspectos de âmbito institucional, que contribuirão 

para ampliar e melhorar a ambiência para a Pós-graduação na UDESC Oeste/CEO. Os 

eixos abordados são: Eixo 1 - Proposta dos Programas de Pós-Graduação – PPGs; EIXO 

2 - Organicidade e fomento aos grupos de pesquisa; Eixo 3 - Apoio e fomento as atividades 

dos PPGs; Eixo 4 - Produção técnico-científica dos docentes e discentes dos PPGs; Eixo 5 

- Corpo docente dos PPGs; Eixo 6 - Inserção social; Eixo 7 - Internacionalização dos PPGs; 

Eixo 8 - Plataforma Sucupira (PS); Eixo 9 - Criação de novos PPGs e de cursos de 

Doutorado; Eixo 10 - Normatizações e fluxos; EIXO 11 – Outros. Vários objetivos ligados a 

cada um dos eixos estão sendo colocados em prática pelos PPGs. O documento pode ser 

acessado na íntegra no link: 

https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/141/Resolu__o_001_2020_Consoli__o_da

_P_sGradua__o_15820332119032_141.pdf 

Na sequência, seguem os relatórios enviados pelos Coordenadores dos PPGs, na 

seguinte ordem: PPGCTA, PPGENF e PPGZOO. 

  

Profª. Dra. Aniela Pinto Kempka 

Diretora de Pesquisa e Pós-graduação – UDESC Oeste 

 

  

https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/141/Resolu__o_001_2020_Consoli__o_da_P_sGradua__o_15820332119032_141.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/141/Resolu__o_001_2020_Consoli__o_da_P_sGradua__o_15820332119032_141.pdf
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Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

Coordenador: Prof. Dr. Alexandre Tadeu Paulino 

Sub-coordenador: Prof. Dr. Weber da Silva Robazza 

 

Basicamente no nosso relatório, que foi parcial no quadriênio 2013-2016, houve 

apenas apontamentos da ausência de planejamento futuro do programa, com ações para 

o crescimento e desenvolvimento do programa. Como foi uma avaliação parcial, em muitos 

quesitos ficamos como não aplicáveis. Assim, na plataforma sucupira do ano de 2018 

descrevemos alguns planejamentos futuro a ser realizados como:  

 

i. trabalho de recredenciamento e credenciamento de docentes,  

ii. incentivo à produção científica,  

iii. firmar novas parcerias,  

iv. programas de solidariedade, e  

v. internacionalização do programa em nível de Brasil e exterior.  

 

Em 2018, já começamos as discussões sobre os índices de produção do programa 

junto aos docentes. Iniciamos dois contatos para parcerias de solidariedade, um com a 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) e outra com a Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). Com a Unicamp já estamos finalizando o projeto solicitado por eles e o 

programa de solidariedade já está bem encaminhado. Estamos dando início nas conversas 

com a UFV, porém, com a parada devido ao Covid-19, estamos aguardando as situações 

se normalizarem. Já estamos com resultados bem positivos em algumas metas, como a de 

produção científica. Essa tem aumentado de forma significativa a partir de 2018 entre os 

docentes. Além disso, os professores estão engajados em parcerias externas à Udesc para 

melhorar as nossas colaborações nacionais. Com respeito à internacionalização com 

outros países, estamos trabalhando para aumentar os contatos no exterior para possíveis 

intercâmbios, vinda de pesquisadores estrangeiros ao programa, e atuação de 

pesquisadores estrangeiros em conjunto com professores do programa em disciplinas 

ministradas por vídeo conferência. Outra meta dos apontamentos dos avaliadores foi ter 

uma sistemática de orientações mais homogênea entre os docentes do programa. Estamos 

trabalhando para que isso seja melhor do que está no momento, pois ainda temos alguns 

docentes com poucas orientações. Em geral, o trabalho de planejamento futuro do 

programa, bem como o aumento dos índices de produção e orientação tem tido resultados 

satisfatórios até o momento devido ao engajamento de todos no programa. 
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Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na Atenção Primária a Saúde 

 

Coordenadora: Profª. Dra. Denise Antunes de Azambuja Zocche 

Sub-Coordenadora: Profª. Dra. Carine Vendruscolo 

 

O presente relatório expõe as ações corretivas que foram realizadas ou já estão em 

fase de implementação decorrentes da última avaliação de meio termo, indicando os pontos 

frágeis (apontados na avaliação como regulares) a serem melhorados pelo PPGEnf e as 

ações pensadas pelo Programa de Pós Graduação em Enfermagem (PPGEnf) para 

melhorias (implementadas e/ou em discussão até o momento). 

 

Caracterização do Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à 

Saúde (MPEAPS) 

 

A proposta do Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde 

(MPEAPS) da UDESC foi desenvolvida a partir de uma trajetória de excelência no ensino 

e na extensão, pautada no fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS).  Além disso, 

as ações extensionistas e de pesquisa realizadas no município e Região Oeste catarinense, 

constituem base para a construção de um vínculo com os serviços de saúde e comunidade, 

integrando e fortalecendo o ensino e os serviços, bem como as relações sociais da 

universidade com os municípios da Região Oeste do estado de SC. Essa integração 

sustentou a proposta de MPEAPS, a qual teve sua aprovação interna no dia 02 de julho de 

2015 pela Resolução 036/2015/CONSUNI e iniciou suas atividades em agosto de 2017, 

após recomendação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) em 2016.  

O MPEAPS da UDESC teve início em agosto de 2017, após recomendação pela 

CAPES em 2016, com uma oferta anual de dez vagas, sempre com ingresso no mês de 

agosto. A primeira seleção para o MP contou com 43 inscritos. O segundo processo 

seletivo, ocorrido em 2018, contou com 40 candidatos e em 2019, houve 56 candidatos. 

Desde sua implantação, o PPGEnf, vem apresentando uma procura crescente conforme o 

gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1: Relação oferta de vagas e procura no período 2017/2019. 
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Avaliação de meio termo 

Na avaliação de meio termo realizada em 2019, o PPGEnf não foi avaliado em sua 

totalidade, por PPGEnf ter iniciado na metade do primeiro ano da quadrienal vigente (2017-

2020). Foram levados em consideração os seguintes quesitos da ficha de avaliação da área 

de enfermagem: proposta do PPGEnf, formação e impacto na sociedade. Destes, foram 

avaliados o planejamento estratégico do PPGEnf, os processos, procedimentos e 

resultados da autoavaliação do PPGEnf a,  a qualidade das atividades e da pesquisa, 

qualidade da produção intelectual (bibliográfica e técnica) do corpo docente permanente 

com discentes, qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual 

(bibliográfica e técnica) do corpo docente permanente do PPGEnf. A seguir apresentamos 

um quadro com os quesitos avaliados e seu respectivo conceito: 

Quadro 1. Quesitos e parecer da avaliação meio termo 2017-2019. 

QUESITO PESO AVALIAÇÃO 

Planejamento estratégico do programa em articulação com o 
planejamento institucional 

15 Regular 

Processos e procedimentos e resultados da autoavaliação do 
programa 

15 Regular 

Qualidade da produção intelectual (bibliográfica e técnica) do 
corpo docente permanente com discentes. 

25 Regular 

Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual 
(bibliográfica e técnica) do corpo docente permanente do 
programa. 

20 Regular 

 

 

A partir da divulgação  da avaliação de meio termo, em outubro de 2019 pela CAPES, 

a coordenação do PPGEnf, iniciou um trabalho de sensibilização do colegiado e corpo 

docente com vistas a construir um planejamento estratégico para aprimorar os pontos 

avaliados como muito bom (5) bom ( 2) e de correção dos quesitos avaliados como 

regulares (4) insuficientes (6). Cabe destacar que os insuficientes foram assim indicados 

por ainda não ter sido possível avaliá-los na sua completude, devido ao programa ainda 

não ter completado um período de avaliação quadrienal. Nesse sentido, no dia 02 de 

dezembro de 2019, ocorreu a I Oficina de Planejamento estratégico do PPGEnf, no 

Departamento de Enfermagem com uma carga horária total de 08 horas, com o propósito 

de analisar os pontos fortes, os pontos fracos do MPEAPS e, num segundo momento, foram 

traçadas algumas estratégias para melhorar os pontos fracos (aqueles indicados como 

regulares pela avaliação). 
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Planejamento e ações em andamento ou a serem realizadas para aprimorar os 

quesitos indicados como regular e insuficiente 

 

A seguir serão apresentadas as ações e seus respectivos encaminhamentos: metas, 

estratégias, previsão de recursos de infraestrutura, envolvidos e indicadores de avaliação 

considerando processo e resultado. Para tanto, adotaram-se os seguintes critérios: 

• Metas: curto prazo (semestral), médio prazo (dois anos), longo prazo (2018-

2021), permanente; 

• Estratégias: seminários, capacitações, oficinas, cursos; 

• Recurso financeiros: do próprio PPGEnf, editais externos, editais internos; 

• Infra estrutura: Departamento de Enfermagem; 

• Envolvidos: colegiado do programa (CPPGEnf), docente permanente (DP), 

corpo docente (CD), todos (T), serviços a rede de atenção a saúde da região 

oeste e extremos oeste catarinense; 

• Indicadores de avaliação: Relatório de Autoavaliação discente. Relatório de 

avaliação docente e Relatório de Avaliação Externa do Programa. 

 

Planejamento do Programa em articulação com o planejamento Institucional 

 

Ação 1: Instituir planejamento do Programa no calendário acadêmico do curso. 

 

META ESTRATÉGIA RECURSO 
INFRA-

ESTRUTURA 
ENVOLVIDOS 

INDICADORES DE 
AVALIAÇÃO 

Curto 
prazo 

II e III Oficina 
de 
Planejamento 
Estratégico 
 

PPGEnf 
Departamento 
de 
Enfermagem 

CPPGEnf 

Relatório de 
Autoavaliação 
discente, (em 
andamento) 
Relatório de 
Avaliação docente 
(a ser criado)  
Relatório de 
Avaliação do 
Programa (em 
andamento) 

Médio 
prazo 

Fórum de 
Integração 
Ensino-
Serviço 

Editais 
internos e 
externos 
FAPESC 

Centro 
Eventos  

Todos  

Relatório de 
Avaliação Externa 
% de adesão e 
participação de 
todos os envolvidos 

Médio 
Prazo 
(em 
anda-
mento) 

Oficinas de 
atualização do 
preenchimento 
do Lattes. 

PPGEnf 
Departamento 
de 
Enfermagem 

Coordenação, 
docentes 
(permanentes 
e 
colaboradores) 
e discentes. 

Já ocorreram três 
oficinas de 
atualização do 
Lattes (uma em 
2018, duas em 
2019). 
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Processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do programa 

Ação 2. Criar sistema de avaliação do programa. 

 

Cabe destacar que já foi realizada em fevereiro de 2010 a 1º Avaliação do programa 

e de docentes, comparticipação das 10 egressas e 19 mestrandas das turmas 2 e 3. 

Ação 3. Criar sistema de avaliação docente do programa e externa. 

META ESTRATÉGIA RECURSO 
INFRA-

ESTRUTURA 
ENVOLVIDOS 

INDICADORES DE 
AVALIAÇÃO 

Médio 
Prazo 

Oficina/Reuniã
o de colegiado 

PPGEnf 
Departamento 
de 
Enfermagem 

CPPGEnf e 
Coordenação 

Desempenho na 
avaliação 
qualitativa e 
quantitativa no 
quesito formação 
da ficha de 
avaliação da 
CAPES. 

Curto 
prazo 

Questionário 
online 

PPGEnf 
Página do 
curso Udesc 

Todos 

Taxa de 
satisfação dos 
envolvidos quanto 
a proposta, 
qualidade do 
corpo docente, 
infraestrutura e 
impacto social. 

 

  

META ESTRATÉGIA RECURSO 
INFRA-

ESTRUTURA 
ENVOLVIDOS 

INDICADORES DE 
AVALIAÇÃO 

Perma-
nente 

Questionário 
online 

PPGEnf 
Página do 
curso UDESC 

Todos 

% adesão de 
todos envolvidos 
Taxa de 
satisfação dos 
envolvidos quanto 
a proposta, 
qualidade do 
corpo docente, 
infraestrutura e 
impacto social 
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Qualidade da produção intelectual (bibliográfica e técnica) do corpo docente 

permanente com discentes. 

Ação 4.  Promover uma cultura de inovação e aprendizagem contínua entre o 

colegiado e os membros do corpo docente. 

 

META ESTRATÉGIA RECURSO 
INFRA- 

ESTRUTURA 
ENVOLVIDOS 

INDICADORES DE 
AVALIAÇÃO 

Médio 
Prazo 

Promover 
desenvolvimento 
de parcerias 
interinstitucionais 
para 
desenvolvimento 
de pesquisas de 
desenvolvimento 
tecnológico 

Editais 
internos e 
externos 

UDESC 

CPPGEnf 
e 
Coordenação 
do PPGEnf 

Nº convênios ou 
planos de 
trabalhos 
estabelecidos no 
período 

Curto 
prazo 

Oferecer cursos 
de atualização em 
metodologia de 
pesquisa 

Editais 
Internos 

UDESC 
Corpo docente 
e discente 

Acesso e/ou 
fomento de 
editais para 
pesquisa 

Médio e 
longo 
prazo 

Fomentar a 
participação de 
discentes e 
docentes em 
eventos 
internacionais, e 
nacionais que 
tratem de 
Desenvolvimento 
de Tecnologias 
na área da Saúde 
e enfermagem 

Editais 
Internos 
PROEVEN 

Não se aplica CPPGenf 

Nº docentes 
permanente e 
colaboradores 
participantes; 
Nº de trabalhos 
apresentados e 
resumos 
expandidos 
publicados em 
Anais 

Médio 
Prazo 

Ofertar Tópicos 
especiais com a 
participação de 
docentes de 
programas de pós 
graduação 
parceiros em 
nível nacional e 
internacional na 
perspectiva da 
PBE e das boas 
práticas em 
saúde e 
enfermagem; 

PPGEnf 
Departamento 
de 
Enfermagem 

Docentes 
permanentes 

Um tópico 
especial por 
semestre 
Nº discentes 
matriculados 

Curto 
prazo 
(Edital 
elabora
do 
aguarda 
aprovaç
ão no 
Colegia
do) 

Contratação de 
novos 
professores para 
consolidar as 
linhas de 
pesquisa do 
programa 

Departame
nto de 
Enfermage
m 

Departamento 
de 
Enfermagem 

Colegiado e 
Coordenação 

Aumento do nº 
Docentes 
permanentes e 
colaboradores 
credenciados. 
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Ação 5. Aumentar a produção bibliográfica. 

META ESTRATÉGIA RECURSO 
INFRA- 

ESTRUTURA 
ENVOLVIDOS 

INDICADORES DE 
AVALIAÇÃO 

Médio 
Prazo 

Ampliar a 
captação de 
recursos externos 
para o 
desenvolvimento 
de tecnologias e 
inovação para a 
Rede de Atenção 
à Saúde 

Externo 
Departamento 
de 
Enfermagem 

CPPGEnf 
Nº Participação e 
aprovação em 
Editais 

Curto 
prazo 

Manter, de forma 
periódica, a 
publicação de 
uma coletânea 
referente às 
produções do 
MPEAPS (já 
houve uma 
inciativa) 

Editora da 
UDESC 

Não se aplica 
CPPGenf e 
discentes 

Nº de produções 
bibliográficas 

Médio 
Prazo 

Incentivar a 
atuação dos 
Grupos de 
Pesquisa, 
inclusive 
mediante o 
acesso à editais 
de fomento à 
pesquisa 

Editais 
externos 

Não se aplica CPPGenf 

Nº de produções 
bibliográficas, 
oriundas de 
pesquisas 

 

Ação 6. Qualificar a produção técnica. 

META ESTRATÉGIA RECURSO 
INFRA- 

ESTRUTURA 
ENVOLVIDOS 

INDICADORES DE 
AVALIAÇÃO 

Curto 
prazo 

Estimular a 
produção 
docente/discente 

PPGEnf 
Laboratórios 
do Departa-
mento 

Corpo docente 
e 
Coordenação 

Nº Produtos 
técnicos 
registrados e 
publicados 

Curto 
prazo 

Maior 
aproximação e 
participação dos 
professores com 
projetos e 
comissões 
existentes nos 
serviços de saúde 
(Secretarias 
Municipais e 
Gerências de 
Saúde da 
Macrorregião 
Oeste, inclusive 
Secretaria de 
Estado) e outros 
centros da 
UDESC 

PPGEnf 
Editais 
internos 

Não se aplica 
Todos os 
envolvidos 

Nº de docentes 
permanentes em 
coordenação de 
projetos, 
comissões e 
projetos 
interinstitucionais 
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Médio 
Prazo 

Colaborar com a 
ampliação da 
oferta de vagas 
para residência 
multiprofissional 
na Atenção 
Primária à Saúde 
na região 

 
CPPGEnf e 
corpo docente 

Docentes 
permanentes e 
colaboradores 

Nº docentes 
integrantes nos 
cursos de 
residência 
multiprofissional 
na Atenção 
Primária à Saúde 
na região 

 

Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual (bibliográfica e 

técnica) do corpo docente permanente do programa. 

Ações envolvendo ações de internacionalização e de melhorias para aumentar a 

visibilidade do programa. 

Destaca-se que desde a criação do curso, que duas docentes permanentes realizaram 

estágio pós-doutoral (professoras Lucimare Ferraz e Letícia de Lima Trindade) por um 

período de 6 meses e uma professora desenvolveu ações internacionais (professora Carine 

Vendruscolo). Ainda, há um planejamento interno para a cada ano um docente permanente 

possa realizar seu estágio pós-doutoral, preferencialmente, com imersões em outros 

países. 

 

Ação 7. Estabelecer parcerias internacionais para o desenvolvimento de atividades 

de intercâmbio e projetos de cooperação técnica (seminários, cursos, conferências, 

organização de eventos) 

META ESTRATÉGIA RECURSO 
INFRA-

ESTRUTURA 
ENVOLVIDOS 

INDICADORES DE 
AVALIAÇÃO 

Médio 
e 

Longo 
Prazo 

Implementar 
programa de 

Internacionaliz
ação: 

convênios com 
Universidades 

 

Editais 
Internos 

UDESC 
CPPGEnf e 

Coordenação 

Nº Docentes 
Permanentes envolvidos 

em atividades técnico 
científicas em 

instituições estrangeiras 
Nº de visitantes ou 

convidados estrangeiros 
em atividades de 

ensino/pesquisa na pós 
graduação 

Nº de discentes que 
realizaram 

estágio/treinamento no 
exterior 

Médio 
e 

Longo 
Prazo 

Promover 
evento 

internacional 
na área da 
gestão em 

enfermagem, 
com foco na 

APS. 

Editais 
Internos 

Departa- 
mento de 

Enfermagem 

CPPGEnf, 
corpo docente 
permanente, 

colaboradores, 
Coordenação. 

Nº participantes e 
trabalhos apresentados 

e publicados 

Curto 
prazo 

Institucionaliza
r o projeto 
“Távolas 
virtuais”, 
mediante 
rodas de 

PPGEnf  

Docentes, 
discentes, 

profissionais 
da saúde, 
gestores e 

comunidade 

Realização de duas 
Távolas por semestre. 
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conversa com 
utilização de 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 
(TIC) digitais. 

em geral e 
participação 

de expert 
internacional 

 

Ainda não foram realizadas ações de integração com outros programas, todavia, 

estamos em tratativas com programa de mestrados profissionais de enfermagem e outras 

áreas da região sul do Brasil. Nesse sentido, os docentes participaram de bancas em outros 

programas (mestrado e doutorado): (Profa. Carine no Mestrado Profissional da UFPR/2019) 

e em eventos apresentando e publicando trabalhos: 3º Congresso Sul Brasileiro de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 2ª Mostra Internacional de Cuidado de 

Enfermagem no Ciclo da Vida, 2019. (Palestrante). Congresso Brasileiro dos Conselhos de 

Enfermagem, (2019). Foz do Iguaçu, IX fórum dos mestrados profissionais em enfermagem 

e do I colóquio internacional dos programas profissionais de pós-graduação em 

enfermagem na USP em Ribeirão Preto – SP. ENCONTRO ESTADUAL PARA 

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/SC. 2019.  9 º Seminário de 

Ensino Pesquisa e Extensão/SEPE e 2º Encontro da Pós-Graduação da Udesc Oeste - 2º 

EPG. 

Com os novos critérios da CAPES (quadriênio 2017-2020), estão em andamento 

fortes mudanças na forma de avaliação dos cursos, com ênfase a formação dos 

discentes/egressos e impacto à sociedade. O PPGEnf enxerga estas mudanças de forma 

positiva, sendo assim buscamos integrar comissões e grupos de trabalho externos à 

UDESC, a fim de contribuir para o desenvolvimento da região e estado; além de participar, 

ativamente, de entidades representativas nacionais e integrar as seguintes comissões:  

• Arnildo Korb:  Comissão Organizadora do 1º Livro do Mestrado Profissional em 

Enfermagem na Atenção Primária a Saúde. Portaria CEO n º188 de 14/08/2019. 

Período: 01/08/2019 a 31/12/2019; 

• Carine Vendruscolo:  Diretora de Pesquisa da ABEn Santa Catarina - PORTARIA 

Nº 047 /2018: Dispõe sobre a nomeação dos componentes da Coordenação do 

Departamento de Enfermagem na Atenção Básica da ABEn Nacional- Membro 

do Departamento de Atenção Básica da ABEn Nacional, representando a ABEn 

Santa Catarina. Representante das Universidades do Estado de Santa Catarina 

junto à Comissão Estadual de Integração Ensino-Serviço (CIES). Representante 

do Núcleo Chapecó da ABEn Santa Catarina junto ao Conselho Municipal de 

Saúde de Chapecó, eleita como suplente. Núcleo Setorial de Formação 

Continuada da UDESC Oeste, - Portaria CEO Nº 038, de 10/02/2020 01/09/2019 

31/08/2021.  

• Denise Antunes de Azambuja Zocche: Representante das Universidades junto à 

Comissão Permanente de Integração Ensino Serviço – CIES Regional. Portaria 

nº 181 de 07/08/2019. Período: 01/08/2019 a 31/07/2019. Coordenadora da 

seção Sul – Associação Brasileira da Rede Unida. Portaria CEO nº 141 de 

11/07/2018.Período:01/06/2018 a 31/05/2020. Membro Titular no Comitê 

Regional de Prevenção De Óbitos Maternos, Fetais e Infantis da Região Oeste 
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de Santa Catarina. Portaria CEO nº 141 de 03/08/2019. Período:01/08/2019 a 

31/07/2020 

• Leticia de Lima Trindade: Membro Rede Internacional de Enfermagem em Saúde 

Ocupacional (RedenSO). Membro da Comissão de Integração Ensino Serviço 

(CIES)de SC CEO Portaria Nº 071 de 04/03/2020, período: 16/08/2019 

15/08/2021. 

• Edlamar Katia Adamy: Comissão de Implantação do Processo de Enfermagem 

no HRO.  Diretora de educação da ABEn Nacional –Portaria 58/2018 23 de 

fevereiro de 2018 a 08 de de novembro de 2019. Representante da ABEn na 

COMISSÃO INTERSETORIAL DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DE 

TRABALHO – CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. 

Representante de SC na Rede Iberoamericana de Investigación en Educación 

en Enfermería - RIIEE Brasil.  

 

Ação 8. Ampliar a produção bibliográfica e técnica do PPGEnf nas redes sociais. 

META ESTRATÉGIA RECURSO 
INFRA-

ESTRUTURA 
ENVOLVIDOS 

INDICADORES 
DE AVALIAÇÃO 

Médio e 
Longo 
Prazo 
(concluído) 

Criar Canal do 
curso e disciplinas 
no Youtube; 
 

PPGEnf 
Laboratório de 
Informática 

Corpo 
docente, 
discentes e 
Coordenação 

Nº produtos 
elaborados 
pelos grupos de 
pesquisa 
disponíveis no 
canal 

Curto e 
médio 
prazo 

Monitorar o número 
de acessos a 
página do programa 
e redes sociais: 
facebook instagram 
canal do Youtube 
 

PPGEnf 
Laboratório de 
Informática 

Coordenação 

Relatórios 
mensais sobre 
os acessos e 
comentários 
nas redes e 
páginas do 
PPGEnf 

Curto 
prazo 

Produzir material 
digital voltado às 
ações que integram 
as tarefas 
essenciais da 
Atenção Primária 
(prevenção, 
promoção e 
cuidado/assistência) 
– desdobramento 
das Távolas Virtuais 

PPGEnf 
Laboratório de 
Informática 

Docentes, 
discentes, 
profissionais 
da saúde, 
gestores e 
comunidade 
em geral e 
participação 
de expert 
internacional 

Realização de 
duas Távolas 
por semestre, 
com produtos 
audiovisuais 
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Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 

 

Coordenador: Prof. Dr. Diovani Paiano 

Sub-coordenador: Prof. Dr. Aleksandro Scheffer da Silva 

 

Ações corretivas do PPGZOO com base no Relatório CAPES 2015-2016 – Avaliação 

parcial. 

 
Ficha de Avaliação: ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS 

Tipo de Avaliação: AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) 

Programa: ZOOTECNIA (41002016156P2) 

Modalidade: ACADÊMICO 

Área de Avaliação: ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS                    

Período de Avaliação: Avaliação Quadrienal 

Data da Publicação: 20/09/2017 

 

 

Proposta do Programa  

 

1.1.  A proposta do programa é coerente com o perfil do profissional a ser formado. 

 

O programa possui uma área de concentração (Ciência e produção animal) e um 

total de duas (2) linhas de pesquisa (Nutrição animal e sistemas de produção; Relação 

clima-solo-planta e animal), sendo descritos sessenta (60) projetos de pesquisa. As linhas 

de pesquisa apresentam coerência e consistência com as Áreas de Concentração. Porém, 

a coerência entre linhas e projetos relacionados é parcial, uma vez que existem projetos 

com foco em medicina veterinária e também na área de engenharia agronômica. Há 

equilíbrio no número de projetos e as linhas de pesquisa. As linhas de pesquisa são 

suficientes para atender os objetivos de formação. O conjunto de disciplinas apresenta 

ementas atuais, com bibliografia atualizada e relevante. O conteúdo atende de forma 

adequada à área de concentração e linhas de pesquisa, em consonância com a 

especialidade do corpo docente e com o perfil do profissional a ser formado. A estrutura 

curricular é abrangente e possui disciplinas em número suficiente (25) para atender à área 

de concentração. 

Ações do PPGZOO: Com vistas a resolver o problema apontado de aderência nos 

projetos e dissertações com a área de zootecnia, o programa trabalhou para harmonizar as 

linhas com os projetos em um processo que envolveu um longo estudo. No referido estudo, 

foram realizados uma série de reuniões do colegiado do PPGZOO, no qual todos os 

professores permanentes foram consultados. Em uma das reuniões o colegiado convidou 

o coordenador de área da CAPES, professor Ronaldo Lopes, que teve a oportunidade de 

acompanhar os trabalhos. O trabalho resultou no processo SGPE nº UDESC 21992/2019 

que aprovou a reestruturação das linhas de pesquisa do PPGZOO, passando a ter a 

seguinte configuração em suas linhas: 
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1) Nutrição e alimentação Animal  

• Determinação de exigências nutricionais para animais.  

• Avaliação de alimentos, coprodutos, suplementos e aditivos para a nutrição animal.  

• Técnicas de produção, processamento e conservação de alimentos e rações.  

• Efeitos nutracêuticos e funcionais de produtos na produção animal.  

• Manejo nutricional e alimentar na produção animal.  

 

2) Sistemas de produção animal  

• Avaliação técnica e econômica dos sistemas de produção animal.  

• Estudos da qualidade de produtos de origem animal  

• Etologia e bem-estar animal  

• Impactos ambientais dos sistemas de produção animal e técnicas para mitigação.  

• Forragicultura e integração lavoura-pecuária, com ênfase na produção sustentável.  

 

3) Melhoramento genético, reprodução e desafios sanitários na produção 

animal  

• Estudos genéticos populacionais e moleculares em espécie de interesse 

zootécnicos  

• Estudos moleculares e fisiologia da reprodução animal.  

• Eficiência reprodutiva e seus impactos na produção animal.  

• Identificação de fatores de riscos e influência de agentes etiológicos sobre os 

sistemas de produção animal.  

• Identificação de genes envolvidos na resistência antimicrobiana e antiparasitária em 

espécies de interesse zootécnico. 

 

 

1.2. O programa informa em seu relatório as metas a serem atingidas tanto no 

avanço do conhecimento e na formação de recursos humanos 

 

Os equipamentos disponíveis e as áreas experimentais dão suporte às linhas de 

pesquisa e à grade curricular, permitindo a realização de projetos de pesquisa condizentes 

com o nível do programa. No entanto, destaca-se a necessidade de melhorias na 

infraestrutura da fazenda experimental, com novas instalações para pesquisa com animais, 

visando a consolidação do programa. O Programa possui recursos de informática 

suficientes para dar suporte às atividades de pesquisa dos alunos e há acesso facilitado a 

estes recursos.  O Programa possui a biblioteca da UDESC, com publicações adequadas 

para o atendimento das disciplinas e linhas de pesquisa e a busca bibliográfica é facilitada 

por meios dos recursos de informática e do acesso ao portal de periódicos da CAPES. 

Ação do PPGZOO: Em conjunto com a Graduação em Zootecnia, UDESC e a 

iniciativa privada há bastante melhorias implementadas desde a avaliação parcial a que 

formos submetidos. Foram implementados: um canil experimental, um bezerreiro, um 

aviário e uma creche para suínos (em implementação) além do desenvolvimento de 

diversas dissertações na área de forragicultura, o que contempla os apontamentos feitos 

pela comissão avaliadora. 
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1.3 Corpo Discente, Teses e Dissertações 

 

O PPG iniciou suas atividades em 2015, com matrícula 20 alunos, portanto não tendo 

titulações no período. Atualmente o PPG conta com 49 alunos matriculados. A porcentagem 

de desligamentos e abandonos foi de 3,5%. Todos os discentes têm orientadores e todos 

os DP orientam no Programa. Além disso, a orientação é bem distribuída entre os docentes. 

A média de orientados/docente permanente é de 2,38 e existe boa distribuição de 

orientados entre os docentes. A produção intelectual do Programa ainda não apresenta 

participação significativa de alunos de pós-graduação, visto que ainda não apresenta 

titulações. Também a participação de discentes da graduação na produção é pouco 

significativa (22%). 

Ação do PPGZOO: Os apontamentos feitos pela comissão relativo a participação 

dos mestrandos nas publicações, deu-se em razão do PPGZOO não ter defesas realizadas 

até o ano de 2016. Após as primeiras dissertações defendidas e os primeiros trabalhos 

publicados o problema foi sanado. Atualmente em todos as publicações do PPGZOO 

relacionadas as dissertações os mestrandos fazem parte do corpo de autores. 

 

1.4 Produção Intelectual 

 

O número médio anual de artigos Equivalente A1 por DP foi de 3,5, considerado MB 

pelos critérios da área. O número de artigos publicados em EqA1+A2+B1/DP e por ano foi 

de 2,37, considerado como MB pelos critérios da área. No entanto, a produção intelectual 

está parcialmente vinculada às linhas de pesquisa do Programa, uma vez que existem 

artigos completos com foco em temas relativos a medicina veterinária e mesmo a 

engenharia agronômica. Alguns DP (15,38%) não publicaram nos estratos A1eA2 do qualis, 

evidenciando certo desequilíbrio na produção intelectual, porém equilibrada em relação a 

área de concentração e linhas de pesquisa do programa. O percentual de docentes que 

publicaram 60% ou mais acima da mediana de Artigo Equivalente A1 é de 52%, 

considerado como “Bom” pelos critérios da área. 

Ação do PPGZOO: Os apontamentos feitos pela comissão foram baseados nas 

publicações dos docentes até 2016. Desta forma, a avaliação foi baseada em publicações 

previamente realizadas às primeiras publicações provenientes de dissertações do 

programa. Nosso programa tem trabalhado, conforme previamente apontado no item 1, 

para aumentar a aderência de suas publicações com a área de Zootecnia de forma que 

todos os docentes tenham publicações de alto fator de impacto. 

 

1.5 Inserção Social 

 

O Programa apresenta em seu relatório informações sobre atuação regional, impacto 

educacional e atuação acadêmica destacada. O Programa não informa as possíveis 

participações dos docentes em como: (a) editores de periódicos, (b) consultores ad hoc de 

periódicos internacionais, (c) organizadores, debatedores etc. de eventos internacionais e 

nacionais, (d) representantes de sociedades científicas, (e) representantes de entidades de 

classe. 
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Ação do PPGZOO: Os professores do PPGZOO, atuam ativamente em todas as 

atividades apontadas, apenas não foram adequadamente informadas no relatório sucupira, 

por sermos o primeiro Programa de mestrado do Centro de Educação Superior do Oeste e 

não termos experiencia prévia com o relatório. Entretanto, o preenchimento já foi atualizado 

nos anos posteriores quando a equipe aumentou seu “know how” na plataforma sucupira. 
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CENTRO DE ARTES – CEART 

 

O CEART oferece regularmente cursos de pós-graduação stricto-sensu nas áreas 

de Artes (mestrado profissional em rede), Artes Visuais (mestrado e doutorado), Design 

(mestrado), Música (mestrado), Teatro (mestrado e doutorado) e Moda (mestrado 

profissional).  

O objetivo maior da pós-graduação no CEART é a formação de pesquisadores na 

área de Artes, contribuindo para a capacitação e atualização de profissionais atuantes no 

mercado de trabalho e na academia. Os cursos oferecidos atendem a uma demanda dos 

egressos dos cursos de graduação e do público em geral, e desempenham um importante 

papel na consolidação das linhas de pesquisa desenvolvidas no Centro de Artes. 

Desde o último triênio, tivemos um crescimento considerável na pós-graduação do 

Centro de Artes: foram dois programas de doutorado e um programa profissionalizante de 

mestrado. Este crescimento também pode ser percebido em outros indicadores, como a 

produção intelectual e o número de mestres e doutores titulados.  

Com relação à avaliação, PPGMUS e PPGDesign subiram de 3 para 4. PPGT 

manteve conceito 5, PPGAV manteve o 4. O PROFARTES foi avaliado pela primeira vez 

com nota 4, e o PPGModa, ainda não avaliado, tem nota 3. Entre os critérios da avaliação 

que aconteceu em 2017 estão a infraestrutura, a proposta do programa, análise do corpo 

docente e discente e produção intelectual. Um outro ponto da avaliação é a inserção social 

do curso, onde são analisadas, por exemplo, a integração do programa de pós-graduação 

com a educação básica e a formação de professores para esse segmento.  

Seguem, neste documento, algumas ações corretivas gerais para o Centro de Artes 

e, ao final, específicas para cada programa. O CEART participou dos seminários que 

apresentaram o novo modelo de avaliação da Capes, e estas ações compreendem também 

os aspectos ali tratados, como a valorização da qualidade da pesquisa em vez da 

quantidade, a produção científica dos ex-alunos, o impacto regional, Inovação e 

Transferência do Conhecimento e Impacto na Sociedade. 

 

I - Corpo Docente  

 

a) Aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta 

do Programa.  

Ações: As ações corretivas têm levado em conta o conjunto de docentes, sua 

qualificação, inserção nas atividades do programa (ensino, pesquisa e 

orientação), produção intelectual, internacionalização, bolsas de 

produtividade e demais formas de inserção científica e acadêmica (comitês, 

associações, organização de seminários, comissões editoriais, entre outras); 

b) Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades 

de pesquisa e de formação do programa.  

Ações: Os programas têm investido na qualificação do corpo docente no que 

diz respeito a sua adequação às áreas de concentração e linhas de pesquisa 

do programa; 
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c) Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do 

programa.  

Ações: Ampliar o número de projetos financiados por órgãos de fomento 

nacionais e internacionais. Inserção de docentes e discentes em grupos de 

pesquisa de outras universidades e docentes de outras universidades em 

nossos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. Incentivo à participação 

em editais lançados pela CAPES, CNPq e outros, para subsidiar orientadores 

e/ou pós-graduandos na participação em eventos científicos, atrelados a 

visitas técnicas em instituições com grupos de pesquisas de excelência em 

respectivas linhas de pesquisa. Incentivo à solicitação de bolsa de 

produtividade em pesquisa pelos docentes do Programa; 

d) 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.  

Ações: Integração com graduação (IC, TCC…). 

 

 

II - Corpo Discente, Teses e Dissertações  

 

a) Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período 

de avaliação em relação aos docentes do programa.  

Ações: Manter a relação orientando/orientador em consonância com os 

critérios de Avaliação da Grande Área. Avaliação anual do número de 

orientandos por docente antes da abertura de vagas no Programa. Avaliação 

anual do número de orientandos por docente antes da abertura de vagas no 

Programa; 

b) Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da 

pós-graduação e da graduação.  

Ações: Divulgação e apoio ao corpo docente e discente quanto à utilização 

dos recursos existentes (Laboratórios, traduções, etc); 

c) Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo 

de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados.  

Ações: Ampliar a produção intelectual e técnica de discentes, aumentando o 

número de publicações em conjunto com docentes/orientadores. Atrelamento 

à solicitação de defesa, da comprovação de submissão de artigo ou 

publicação, em parceria com o orientador em periódicos nos estratos 

Qualis/CAPES igual ou acima de B1, oriundo(s) da pesquisa desenvolvida.  

 

III - Produção Intelectual e Transferência do Conhecimento  

 

a) Publicações qualificadas do Programa por docente permanente.  

Ações: Melhorar o equilíbrio na produção intelectual e técnica, considerando-

se todos os docentes permanentes dos Programas. Iniciativas: 
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acompanhamento anual da produção intelectual e técnica dos docentes 

credenciados; 

b) Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente 

permanente do Programa.  

Ações: Produção técnica, patentes e outras produções consideradas 

relevantes. Incentivo a captação de subsídios financeiros aos docentes para 

aquisição de insumos referentes à produção e publicação do conhecimento 

produzido. Incentivo a publicação da produção intelectual em periódicos nos 

estratos Qualis/CAPES igual ou acima de B1. Monitoramento do 

desenvolvimento, aplicação e publicação da produção científica e técnica 

gerada pela pesquisa desenvolvida em parceria com as instituições de origem 

dos discentes; 

c) Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente. 

Ações: Monitoramento da produção artística anual dos docentes. 

 

IV - Inserção Social, Inovação e Impacto na Sociedade. 

 

a) Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa.  

Ações: Atividades de extensão ou equivalentes junto às comunidades locais. 

Políticas afirmativas - institucionalização por meio de instrumentos normativos 

que visam o acesso e permanência de professores da educação básica (rede 

pública) e grupos sociais historicamente excluídos (Já adotado pelo PPGT). 

Estimular a participação do Programa nas questões relativas à Educação 

Básica. Incentivo para a realização de projetos de pesquisa que busquem 

abordar práticas de educação e de formação de professores para atuar na 

Educação Básica, com o desenvolvimento e avaliação de tecnologias 

educacionais inovadoras; 

b) 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.  

Ações: Atividades na educação básica e ensino médio - material didático, 

formação, etc. (Já desenvolvidas pelo PPGT, PPGMUs, PROFARTES e 

PPGAV). Incentivo à realização de atividades acadêmicas destacadas - 

prêmios; participação em sociedades científicas; divulgação científica; 

assessorias especiais; participação em conselhos; 

c) Visibilidade ou transparência dada pelo programa a sua atuação.  

Ações: Cooperação com setor público e privado. Impactos comunicacionais 

e informacionais - contribuição para a qualificação de profissionais capazes 

de incidir na qualificação dos processos: de criação, produção, difusão de 

produtos culturais veiculados pelos meios de comunicação em diferentes 

suportes; 

d) Avaliação dos impactos sociais dos projetos de pesquisa.  

Ações:  Incrementar ações de fortalecimento da inserção social do Programa. 

Iniciativas: desenvolvimento de ações conjuntas com os participantes de 

projetos de extensão universitária, parcerias com escolas públicas estaduais 
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e municipais, parcerias com aparelhos culturais, indústria (para PPGModa e 

PPGDesign). Ampliar a incorporação da interdisciplinaridade na produção 

intelectual e técnica do Programa, em acordo com as diretrizes do Plano 

Nacional de Pós-graduação (PNPG) 2011 - 2020. Incentivo ao 

desenvolvimento de projetos de pesquisa com a participação de profissionais 

de diferentes áreas do conhecimento correlatas aos problemas investigados. 

 

V- Internacionalização 

 

Ações: Criação de comissões e convênios de Cooperação internacional; Mobilidade 

de discentes e docentes; Medidas informativas (visibilidade); Incentivo à busca de 

financiamento estrangeiro; Uso de idiomas estrangeiros; Publicações com visibilidade 

internacional; Incentivo à participação em eventos e cursos internacionais, assessorias, 

consultorias, editorias, visitas, etc.; Incentivo à participação em Prêmios, reconhecimento 

ou destaque internacional; Investimento em Dupla titulação; Incrementar ações de 

fortalecimento da internacionalização dos Programas e incentivar a formação de docentes 

em nível de pós-doutorado, dando continuidade às parcerias interinstitucionais, nacionais 

e internacionais em projetos e publicações; Participação nos Fórum de Coordenadores de 

Programas de Pós Graduação das diversas áreas; Listar as parcerias já existentes 

(individuais ou institucionais); Melhora da inserção internacional por meio de projetos em 

redes, potencializados por visitas técnicas ou outro tipo de contato; Divulgação dos 

Programas em embaixadas de países latino-americanos e do Caribe, América do Norte e 

Europa; Estabelecimento de convênio com universidades que tenham disponibilidade de 

oferecerem disciplinas em inglês e/ou espanhol online e que possam converter créditos 

para pós-graduandos; Estabelecimento de convênio com universidades e com professores 

visitantes estrangeiros que possam oferecer, anualmente, disciplinas para fortalecer as 

linhas e grupo de pesquisa dos Programas; Divulgação do conhecimento produzido em 

parcerias (orientador-pós-graduando) em eventos internacionais; Priorização da publicação 

do conhecimento em periódicos que ofereçam a oportunidade de divulgá-lo na língua 

Inglesa e espanhola. 

 

Observações: 

 

Com relação às ações específicas para o PPGT, verificamos a necessidade de 

investir na distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do 

programa, na qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da 

pós-graduação e da graduação e em uma melhor distribuição de publicações qualificadas 

em relação ao corpo docente permanente do Programa. 

Além disso, em pensar ações de integração e cooperação com outros programas e 

centros de pesquisa e desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento 

do programa. 

Com relação à avaliação do PPGAV, notamos ser importante as iniciativas que 

invistam na contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na 

graduação, quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em 

relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente, distribuição das 
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orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação em relação aos 

docentes do programa. É preciso ainda atentar para a qualidade das Teses e Dissertações 

e da produção de discentes autores da pós-graduação e da produção científica do 

programa, além de equilibrar a distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo 

docente permanente e investir na Produção Artística.  

 

Monique Vandresen 

Diretora Assistente de Pesquisa e Pós Graduação.  
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Programa de Pós-Graduação em Música 

 

 

I. ANÁLISE EM RELAÇÃO AOS PARECERES DA QUADRIENAL 2013-2017 

 

 

1. Proposta do Programa 

 

Conceito da Comissão: Bom 

 

Apreciação: Em seus 10 anos de existência, o Programa de Pós-Graduação em 

música da UDESC apresenta considerável desenvolvimento e amadurecimento. Se em 

2013, conforme relatado, não estava evidente a existência de um plano de atividades que 

apontasse para ações no sentido de incrementar a produção e desenvolver parcerias em 

direção a maior projeção e internacionalização do programa, os resultados encontrados nos 

dados atuais são bastante positivos. A produção intelectual torna-se mais representativa e 

há mais coerência e melhor participação de todos os docentes nos diversos quesitos da 

produção acadêmica, assim como participação discente mais intensa e de melhor 

conteúdo. O programa, que já dispunha de boa infraestrutura, com salas e computadores 

para os professores e uma biblioteca de boa qualidade, beneficiou-se da implantação, em 

2013, do Laboratório de Informática e Música (LABPPGMUS), adicionalmente aos 5 

laboratórios já existentes. Em agosto de 2016 foi implementado o novo projeto de curso do 

PPGMUS, com redefinição das áreas de concentração e linhas de pesquisa, assim como 

foi revisada a estrutura curricular de disciplinas e atualizadas as ementas e a bibliografia. 

Estas ações apontam para um período de adequação do programa à nova estrutura, com 

vistas a seu fortalecimento e expansão. 

 

Ações do Programa: 

 

Apesar de a proposta do Programa ter sido considerada boa em todos os quesitos, 

foram tomadas algumas medidas visando um desempenho ainda mais consistente: 

 

- Maior exigência nos critérios de credenciamento e recredenciamento de 

professores, o que gerou significativo aumento, quantitativo e qualitativo, da 

produção intelectual; 

- Apesar de ter sido elogiada a revisão e atualização da estrutura do Programa, em 

2018 foi realizada nova revisão, visando o alinhamento da proposta do Curso de 

Mestrado ao Curso de Doutorado, submetido e aprovado pela CAPES em 2018. 

O Curso de Doutorado foi iniciado em agosto de 2019. 

 

 

2. Corpo Docente 

 

Conceito da Comissão: Muito Bom 
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Apreciação: O programa tem 12 docentes no quadro permanente e 5 colaboradores. 

No quadro permanente, 3 docentes têm doutorado em Universidades estrangeiras 

(Alemanha, Austrália e Espanha). O perfil dos docentes, com formação nas áreas de 

música, artes, educação e sociologia é compatível com as áreas de concentração e linhas 

de pesquisa do programa. Com relação às atividades de pesquisa e formação, o programa 

mantém a qualidade dos projetos. Em 2015 foi finalizada a reformulação do curso, com 

revisão das linhas de pesquisa e respectivas ementas e readequação das disciplinas, 

representando melhor o perfil dos professores e conteúdo de suas pesquisas. Todos os 

docentes permanentes são responsáveis por projetos de pesquisa e orientam no Mestrado, 

computando no total 55 orientações concluídas durante o quadriênio 2013-2016. Todos têm 

projetos de pesquisa, a maioria deles envolvendo um bom número de participantes, 

docentes e discentes. Quanto às atividades na Graduação, registram-se no quadriênio: 14 

monografias, 52 disciplinas, e 21 projetos de Iniciação Científica concluídos. As atividades, 

tanto na Graduação como na Pós estão bem equilibradas entre os docentes. O aumento 

significativo de orientações IC em 2016, com relação aos outros anos do quadriênio, tem 

um impacto bastante positivo no programa. 

 

Ações do Programa: 

 

Neste quesito o PPGMUS atingiu o conceito muito bom, sendo mantidas as ações 

em andamento, garantindo que todos os docentes coordenem projetos de pesquisa, atuem 

na graduação e orientem estudantes de mestrado e de iniciação científica. Quanto à 

qualificação dos professores, desde 2017 dois professores realizaram estágio pós-

doutorado no exterior (Portugal e Alemanha). 

 

 

3. Corpo Discente, Teses e Dissertações 

 

Conceito da Comissão: Bom 

 

Apreciação: Todos os docentes orientam no programa. No quadriênio foram 

defendidas 56 dissertações, distribuídas equilibradamente entre os orientadores, 

mantendo-se a proporção de 2 a 4 orientandos por orientador. Ainda em comparação com 

o triênio 2010-2012, houve na produção de discentes autores uma importante melhora. Do 

total de publicações em anais de congressos constam em 2013 30 publicações, 32 em 2014, 

9 em 2015 e 45 em 2016, a maioria nos estratos L2 e L4, além de 1 livro, e 4 capítulos de 

livros. As publicações corroboram a qualidade da orientação. O tempo mediano de 

orientação (23,3 meses) é excelente. 

 

Ações do Programa: 

 

Neste quesito, o principal destaque nas ações do PPGMUS foi a mudança quanto 

às exigências de publicações dos estudantes, com resolução específica que exige a 

submissão de artigo em periódico antes da defesa, além de ser recomendada a 

apresentação de trabalho em congresso. Deste modo, buscou-se aumentar a qualidade do 
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veículo de divulgação das dissertações. Atualmente já se observa o impacto dessa ação, 

que vem resultando em excelente porcentagem de artigos publicados em periódicos 

reconhecidos da área.  

  

4. Produção Intelectual  

 

Conceito da Comissão: Bom 

 

Apreciação: Com relação ao triênio anterior, houve um incremento na produção 

intelectual. Percebe-se o esforço no sentido de ampliação da produção e qualidade de 

conteúdo, notadamente na publicação de livros e capítulos de livros. Houve o cadastro de 

44 produtos em livros e capítulos, mas a produção qualificada em estratos superiores é 

relativamente pequena. Considerando a totalidade da produção bibliográfica no quadriênio, 

a média de publicações por professor/ano é boa. A produção total de artigos em periódicos 

científicos pelo corpo docente (permanente e colaborador) no quadriênio conta com 8 

produtos em A1, 11 em A2 e 4 em B1. A maioria da produção bibliográfica se apresentou 

na publicação de trabalhos completos em anais de eventos, com 105 produtos qualificados 

especialmente em EV3. A produção técnica é boa e conta com a participação de todos os 

docentes. Destacam-se os cursos de curta duração e a organização de eventos. No total, 

o corpo docente do PPG apresentou 490 produções técnicas. A produção artística está bem 

distribuída entre os docentes e representada em todos os estratos. Há apenas 30 

produções qualificadas nos estratos superiores (A1+A2+B1). Considerando-se o perfil do 

PPG, essa produção é regular, devendo ser incrementada.  

 

Ações do Programa: 

 

Neste quesito, observou-se uma fragilidade do Programa em relação à qualidade da 

produção bibliográfica do corpo docente, muito concentrada em estratos inferiores. Além 

disso, a produção artística foi considerada regular. Quanto a estes dois aspectos, a principal 

medida foi a realização de um levantamento das produções dos professores no quadriênio, 

o qual foi analisado por todo o corpo docente, visando a reformulação das normas de 

credenciamento e recredenciamento docente. Tal medida visou também a qualificação do 

Programa para a submissão do projeto do Curso de Doutorado. Em relação à produção 

artística foram observadas algumas falhas em relação aos registros de tal produção, que 

foram corrigidas nos relatórios seguintes, resultando em avaliações nos estratos superiores. 

Atualmente a produção intelectual do PPGMUS é considerada pela coordenação de área 

como “destacada” pela sua excelente qualidade.  

  

5. Inserção Social  

 

Conceito da Comissão: Bom   

 

Apreciação: A inserção e impacto regional e nacional se dá através de projetos e 

ações tais como: “Formação de professores de música” – projeto realizado em parceria com 
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o Grupo de Pesquisa MUSE e o Grupo de Pesquisa Educação, Arte e Inclusão. É relevante 

a participação do programa na implantação do PROFARTES, programa de mestrado 

profissional stricto sensu, que contribui para a formação continuada de profissionais de 

Artes atuantes na educação básica. A parceria com o PPGMUS permite aos estudantes do 

PROFARTES o acesso às disciplinas e atividades do mestrado acadêmico em música. Dois 

professores do PPGMUS atuam como coorientadores de tese de doutorado que será 

realizada na Universidade de Aveiro, em Portugal. Um professor participa do Conselho 

Editorial da revista ENSEÑAR MUSICA – REVISTA PANAMERICANA DE 

INVESTIGACIÓN, em IUNA (Argentina). O lançamento da revista ORFEU, em 2015, agora 

em seu segundo número, é um marco importante para o programa e relevante para sua 

visibilidade, além da divulgação do conhecimento à comunidade. Na Proposta de Programa 

há menção a ações que favorecem a projeção internacional. Destacam-se entre elas os 

convênios assumidos com: Universidade Nacional Aberta do México (UNAM), Friedrich-

Schiller-Universität Jena (Alemanha), Hochschule für Musik Franz Liszt (Alemanha), além 

de palestras e outras atividades acadêmicas de professores do programa.  

  

Ações do Programa:  

 

Neste quesito foram mantidas as ações em andamento, com destaque às ações de 

extensão integradas aos grupos de pesquisa, especialmente na linha de educação musical. 

Também foi dada continuidade ao trabalho junto ao PROFARTES e às parcerias e 

convênios internacionais, sendo dois projetos de pesquisa desenvolvidos com 

universidades estrangeiras. Destaca-se também a atuação de professores do PPGMUS 

como editores de importantes periódicos da área: Revista OPUS (A1), com o prof. Marcos 

Holler e Revista da ABEM (A1), com a professora Regina Finck Schambeck. Quanto à 

Revista Orfeu, do PPGMUS, a avaliação preliminar da CAPES foi realizada em 2019 e a 

revista foi classificada como A1, ampliando a visibilidade e impacto social do PPGMUS junto 

à sociedade. Outro destaque quanto à visibilidade foi a implementação de uma nova página 

em 2018, constantemente atualizada e articulada aos veículos de notícia do Centro de Artes 

e da UDESC. Além disso, também foi criada a página em inglês do Programa. 

 

II. DETALHAMENTO DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

 

O processo de autoavaliação do PPGMUS tem se pautado basicamente na reflexão 

sobre os documentos de área, bem como pelas avaliações da CAPES, que têm orientado 

a elaboração de um planejamento estratégico para superação dos problemas e fragilidades 

detectadas no Programa. Algumas ações específicas foram executadas, inclusive tendo em 

vista o projeto de encaminhamento de um projeto de doutorado em 2018. Este projeto, 

apesar de já estar previsto há alguns anos, implicava no desafio de subir a nota do 

Programa de 3 para 4. Deste modo, no começo de 2017 todo o corpo docente assumiu um 

compromisso visando a execução das metas elaboradas nesta direção. 

O ano de 2017 e início de 2018 foram marcados pelo estudo aprofundado do perfil 

do corpo docente e dos seus projetos de pesquisa, visando avaliar e repensar as áreas de 

concentração e linhas de pesquisa do Programa, tanto para o Projeto do Curso de 
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Doutorado, como a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Mestrado. Em 2018, 

conforme havia sido previsto, a prioridade do PPGMUS foi a conclusão do projeto do Curso 

de Doutorado e o seu encaminhamento às instâncias superiores da UDESC e à CAPES, 

via APCN. Tal meta foi cumprida com êxito, com a aprovação do Curso de Doutorado em 

Música do PPGMUS em outubro/2018. Atualmente já foi realizado o Processo Seletivo de 

Alunos Regulares e o curso inicia suas atividades em agosto de 2019.  

No processo constante de avaliação do projeto do curso, havia sido realizada uma 

reforma curricular em 2016, que ajustou as áreas de concentração e linhas de pesquisa, 

resultando em três áreas de concentração e três linhas de pesquisa, a saber: (1) área de 

concentração Educação Musical, com a linha de pesquisa “Processos e Práticas em 

Educação Musical”; (2) área de concentração Musicologia e Etnomusicologia, com a linha 

de pesquisa “Música e Sociedade”; e (3) área de concentração Interpretação e Criação 

Musical, com a linha de pesquisa “Processos Criativos em Interpretação e Criação Musical”, 

conforme descrito com detalhes no relatório do ano anterior.  

Considerando as alterações recentes, esta estrutura foi reavaliada no decorrer de 

2017 e início de 2018. A ampliação do Programa com a abertura do Curso de Doutorado 

exigiu mais um estudo aprofundado tanto das áreas de concentração e linhas de pesquisa, 

bem como das disciplinas. Nessa reavaliação do projeto pedagógico do mestrado, que foi 

alinhado ao projeto de curso de doutorado submetido e aprovado pela CAPES, optou-se 

por uma única área de concentração, tendência atual nos cursos da área, que privilegia a 

transversalidade entre as linhas de pesquisa. Nesta proposta, o Curso de Mestrado em 

Música passou a se estruturar em torno de três linhas de pesquisa, construídas a partir de 

estudos sobre as especificidades que caracterizam os projetos de pesquisa dos professores 

e professoras do corpo permanente, buscando potencializar a produção de conhecimentos 

no Programa e a transversalidade entre as linhas. Buscou-se uma distribuição equilibrada 

entre os(as) docentes e também a articulação das suas ementas com as temáticas das 

pesquisas desenvolvidas no Programa. A produção intelectual das duas primeiras linhas 

(Educação Musical; Teoria e História) caracteriza-se, prioritariamente, como teórico-crítica 

e conceitual e a terceira (Processos Criativos) articula a produção artística à produção de 

conhecimento teórico-musical. Esta foi uma ação complexa, que exigiu uma análise de toda 

a estrutura do Programa, resultando em revisão das áreas de concentração e linhas de 

pesquisa, bem como da estrutura curricular. Com estas alterações, os estudantes foram 

realinhados à nova estrutura do Programa, sendo vinculados à linha de pesquisa do 

professor orientador. Os projetos de pesquisa em andamento também foram vinculados de 

imediato às novas linhas. Tal reformulação justifica-se também pelos seguintes motivos: 

 

- As áreas de concentração Musicologia/Etnomusicologia e Interpretação e Criação 

Musical não tinham uma identidade consistente, provocada pela participação da 

maior parte dos professores nas duas linhas (de 8 professores, 7 participavam da 

área de Musicologia/Etnomusicologia e 5 participavam da área de Interpretação e 

Criação Musical), isto é, dentre os 8 professores, 5 participavam de duas áreas de 

concentração, prejudicando a aderência aos projetos de pesquisa e, 

consequentemente, a verticalidade do Programa; 
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- Necessidade de construir as linhas de pesquisa com base nos projetos de pesquisa 

do corpo docente permanente, buscando uma distribuição mais equilibrada dos(as) 

professores(as) nas linhas; 

- Necessidade de valorizar e potencializar as diferenças na natureza das produções 

intelectuais do corpo docente, evidenciando que a produção intelectual de duas 

linhas (Educação Musical, e Teoria e História) caracterizam-se, prioritariamente, 

como teórico-crítica e conceitual e a terceira (Processos Criativos) articula a 

produção artística à produção de conhecimento teórico-musical; 

- Após a revisão das áreas de concentração e linhas de pesquisa, ocorrida em 2016, 

em dois anos consecutivos não houve ingressos no mestrado em instrumento, que 

consiste em uma das opções da área de concentração Interpretação e Criação 

Musical (no processo seletivo de 2017 nenhum candidato foi aprovado e em 2018 

não houveram inscritos), denotando fragilidade na proposta; 

- Necessidade de maior articulação entre as linhas de pesquisa, dificultada na 

estrutura antiga; 

- Desequilíbrio na quantidade de créditos ministrada pelos professores anualmente no 

Programa, diferença que também era fortemente acentuada pelo oferecimento de 

muitas disciplinas individuais de instrumento na área de Práticas Interpretativas.   

  

Em acordo com esta organização do PPGMUS/UDESC, foi criado um novo conjunto 

de disciplinas, mais conectadas aos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos docentes em 

suas respectivas linhas*.  

*Informações em: www.udesc.br/ceart/ppgmus/sobre/disciplinas. 

Com isso, avaliou-se que o oferecimento de grande número de disciplinas de 2 

créditos no currículo antigo fragmentava o processo formativo, não contribuindo para o 

aprofundamento dos estudos, de maneira que, na nova proposta curricular, a maior parte 

das disciplinas possuem 4 créditos, como detalhado no item relativo à estrutura curricular. 

O novo currículo prioriza o oferecimento de disciplinas coletivas, potencializando a 

participação de todo o corpo docente no oferecimento de disciplinas coletivas. As novas 

disciplinas foram então projetadas prevendo que seriam ofertadas também para o curso de 

Doutorado.  

   

Produção e atividades docentes  

 

Quanto à produção docente, no início de 2017 foi apresentado ao corpo docente do 

PPGMUS um levantamento, em gráfico, das produções intelectuais dos professores de 

2013 a 2016. Os resultados demonstraram, entre outros: progressivo decréscimo da 

produção dos professores no período; desequilíbrio entre a produção nas áreas de 

concentração/linhas de pesquisa, com produção significativamente mais alta na área de 

educação musical e muito baixa na área de práticas interpretativas; pequeno percentual de 

produção artística qualificada, sendo declarados uma alta quantidade de produtos com 

Qualis baixo, muitos por registros não adequados na Plataforma. 

Estes resultados demandaram a realização de um estudo pelo Colegiado do 

Programa, analisando os critérios de credenciamento e recredenciamento de professores, 

http://www.udesc.br/ceart/ppgmus/sobre/disciplinas
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bem como os documentos de área, visando a elaboração de novas normas de 

credenciamento e recredenciamento, exigindo maior produtividade do corpo docente. 

Uma nova resolução foi publicada, no início de 2017, e sofreu pequenos ajustes na 

redação em 2018, que está atualmente vigente, conforme o apresentado anteriormente 

neste documento*. 

*Informações em: 
www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/docentes/credenciamento. 

Como resultado a curto prazo, tanto desta nova resolução quanto da motivação do 

corpo docente em relação à possibilidade de implementação do Curso de Doutorado, 

tivemos um aumento muito significativo na produção bibliográfica dos professores, com 17 

artigos em periódicos e capítulos de livros publicados em 2017 e 9 artigos em periódicos e 

capítulos de livros publicados em 2018, sem contar aqueles em coautoria com os 

estudantes. 

Como resultado, tivemos também o descredenciamento de uma professora (Vânia 

Müller), que não atingiu os patamares exigidos. No mesmo ano tivemos também o 

credenciamento de uma nova professora, vinculada ao Departamento de História da 

UDESC, que desenvolve pesquisas no campo da música alinhadas à nova linha de 

pesquisa de Teoria e História (Márcia Ramos de Oliveira). 

Atualmente observa-se uma diminuição da participação do corpo docente em 

Congressos, sendo incentivado pelo Colegiado a maior participação. Uma das causas 

detectadas diz respeito ao fato de que a significativa redução dos recursos vem dificultando 

o custeio de passagens e diárias pelo Programa. 

 

Organização das linhas de pesquisa  

  

As análises destacadas acima apontaram alguns problemas na própria organização 

do PPGMUS em linhas de pesquisa que não refletiam adequadamente os projetos e a 

atuação do corpo docente, pois uma porcentagem alta de professores estava atuando em 

duas linhas de pesquisa simultaneamente (Práticas Interpretativas e 

Musicologia/Etnomusicologia), mas com projeto de pesquisa em apenas uma delas.  

Quanto a esta questão, já havia sido feita uma tentativa de melhor organização entre as 

linhas, com currículo iniciado em 2016. Entretanto, os levantamentos realizados apontaram 

que as soluções encontradas na época não satisfaziam as necessidades do Programa, pois 

estavam inclusive acentuando os problemas apontados. No projeto curricular iniciado em 

2016 o Programa foi dividido em três áreas de concentração, cada uma com uma linha de 

pesquisa, o que compartimentou ainda mais a sua estrutura curricular.  Constatando-se 

estes problemas, o ano de 2017 foi dedicado ao estudo e planejamento de uma estrutura 

curricular mais clara, inclusive já projetando o Curso de Doutorado. Para este trabalho 

foram feitos estudos analisando os projetos de pesquisa e produção dos professores e de 

seus orientandos, visando encontrar a melhor maneira de agrupar estes trabalhos em linhas 

de pesquisa que valorizassem os perfis de atuação e pesquisa do corpo docente. Neste 

período também foram realizadas consultorias externas com os professores Luciana Del 

Ben (UFRGS) e Luiz Ricardo Queiroz (UFPB). Além disso, o Colegiado realizou amplo 

estudo de como a área vinha se organizando em outros programas de pós-graduação em 

http://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/docentes/credenciamento
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Música, buscando parâmetros para o trabalho. No início de 2018 a nova estrutura curricular 

foi proposta pelo Colegiado do Programa, para encaminhamento às instâncias da UDESC 

e, no caso do Curso de Doutorado, também para submissão na Plataforma APCN. No 

Mestrado a nova estrutura curricular já pôde ser implementada em agosto de 2018.  

   

Nova proposta curricular  

  

É importante destacar que as disciplinas estão fortemente articuladas às linhas de 

pesquisa e aos projetos de pesquisa desenvolvidas pelos professores, com bibliografias 

atualizadas, visando uma formação de altíssima qualidade, dentro dos campos de 

conhecimento e temáticas que vêm sendo pesquisados no Programa. Desta forma, se 

configura um currículo que se desenvolve a partir dos projetos de pesquisa do corpo 

docente permanente, de forma a potencializar o impacto e contribuições das dissertações 

produzidas no Programa. Assim, as produções dos discentes também poderão ser 

desenvolvidas em maior profundidade, dentro de um corpo de conhecimento consistente 

que vem sendo produzido no Programa e que é revisto criticamente nas suas disciplinas. 

Destacamos também que os estudantes poderão compor sua formação incluindo 

disciplinas das outras linhas de pesquisa do Programa, ou mesmo cursar disciplinas em 

outros programas de pós-graduação, o que pode favorecer desenhos interdisciplinares que 

potencializem a produção de conhecimentos inovadores.   

   

Produção discente  

  

A avaliação da CAPES, no quesito qualidade das dissertações e teses aferida por 

publicações e outros indicadores da área, apesar de ter sido melhor no quadriênio 2013-

2016 do que na avaliação anterior, apontou possiblidade de melhorias.  A medida tomada 

foi a realização de um estudo, que resultou na Resolução nº 03/2017, que normatiza a 

produção bibliográfica para estudantes de mestrado do PPGMUS*. 

*Informações em: www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/producao.  

Assim como em relação ao corpo docente, observa-se uma diminuição da 

participação dos discentes em Congressos, o que também parece ter uma relação direta 

com a quase impossibilidade de custeio por parte do Programa, visto a grande diminuição 

de recursos financeiros. 

Nesta resolução é exigido que todos os mestrandos comprovem no mínimo uma 

produção bibliográfica durante o curso. Além de recomendar a participação, com 

apresentação de trabalho, em congressos e eventos da área, também é exigida a 

submissão de um artigo para periódico nacional ou internacional com Qualis atribuído pela 

Capes. 

Tendo esta resolução sido implementada a partir de 2017, agora já podemos 

apresentar alguns resultados concretos. Enquanto em 2017 tivemos somente duas 

publicações em periódicos de discentes (A1 e A2), em 2018 tivemos 9 publicações de 

discentes em periódicos (A1, A2, B1 e C, sendo que os periódicos C, em sua maioria, estão 

com a avaliação atrasada pela Capes), além de vários artigos submetidos e aceitos, mas 

que ainda não foram publicados. Desta forma, o Programa se aproxima da meta de 

qualificar a produção discente, conforme previsto em anos anteriores. A nível institucional, 
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a UDESC não apresenta uma política de autoavaliação formal. Iniciativas nesse sentido 

estão sendo adotadas pela Pró-Reitora de Pesquisa (PROPPG) da UDESC a partir deste 

ano, visando implementação até o final deste ano. Atualmente estão agendadas reuniões 

de discussão sobre a questão em vários níveis: entre os docentes e o Colegiado do 

PPGMUS; Fóruns de Coordenadores organizados pela Direção de Pesquisa do Centro de 

Artes e uma agenda de reuniões organizadas pela PROPPG, articulando os trabalhos com 

a equipe de Avaliação Institucional da UDESC, que atualmente vinha trabalhando somente 

na avaliação dos Cursos de Graduação. 

Internamente, além das reuniões do Colegiado do Programa, desde 2017 vêm sendo 

realizadas reuniões periodicamente com todo o corpo docente (em torno de 5 por ano), com 

as finalidades de: apresentação e discussão dos planos de ensino das disciplinas e 

resultados alcançados; avaliação dos mestrandos, discutindo casos que demandam mais 

atenção ou preocupação; discussão e avaliação do processo seletivo de ingresso de novas 

turmas; apresentação de relatórios que sintetizam os resultados que vêm sendo 

alcançados, principalmente em relação à produção docente e discente.  

Como demanda dessas reuniões, no primeiro semestre de 2017 o corpo docente 

sugeriu a elaboração de um formulário de avaliação das disciplinas. A coordenação, em 

conjunto com o Colegiado, propôs um formulário no Google, que foi enviado aos 

professores como referência, mas com a possibilidade de adaptações de cada professor. 

O formulário* tem como focos:  

*Informações em: https://forms.gle/tEUJwaisYdjy6u8EA  

I. Programa e desenvolvimento da disciplina;  

II. Atuação do(a) professor(a); 

III. Contribuições da disciplina; 

IV. Auto avaliação; 

V. Sugestões e comentários; 

VI. Instrumento de avaliação.  

  

Neste momento, não foi considerada adequada a ideia de gerar um formulário que 

fosse acessado pela Coordenação ou pelo Colegiado, pois não se tinha a intenção de 

implementar uma ferramenta de controle, e sim, uma proposta de apoio pedagógico. O 

formulário vem sendo amplamente utilizado pelo corpo docente desde então, o que têm 

potencializado reflexões tanto do corpo docente como do corpo discente. Quanto à 

implementação de outros procedimentos de avaliação e autoavaliação, a posição do 

Colegiado é de que estes deveriam ser desenvolvidos institucionalmente, com medidas 

diferenciadas, por exemplo, em relação à possibilidade de anonimato dos avaliadores. A 

avaliação das disciplinas foi realizada somente entre os professores e os estudantes, mas 

acreditamos que este já é um importante avanço no processo de avaliação da qualidade da 

formação nas disciplinas do PPGMUS.   

 

III. METAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 

 

A partir das reuniões do Colegiado e de todo o corpo docente do PPGMUS, podemos 

apresentar as seguintes metas para médio prazo:  
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- Implementação e consolidação de uma política de cotas que permita construir um 

perfil mais diverso na composição do corpo discente, a saber: negros, indígenas, 

deficientes e profissionais e estudantes egressos das regiões norte, nordeste e 

centro-oeste; 

- Considerar essas políticas inclusivas também na distribuição das bolsas, o que 

exige a mudança nos critérios de ranqueamento, que atualmente priorizam a 

classificação por índices de produtividade; 

- Atrair estudantes estrangeiros, permitindo também a realização das provas em 

língua espanhola, visando a internacionalização do Programa e parcerias com a 

América Latina; 

- Consolidar as atividades de pesquisa dos professores e dos grupos de pesquisa, 

articulando estudantes de graduação, mestrado e doutorado nos Núcleos de 

Pesquisa, atividade que passa a contar créditos e, consequentemente, a ser mais 

valorizada na proposta curricular atual; 

- Credenciar novos professores do Departamento de Música, incentivando que 

busquem atingir os patamares de produtividade necessários para o credenciamento 

no PPGMUS; 

- Dar continuidade e fortalecer as Rodadas de Pesquisa* do PPGMUS, projeto 

formativo iniciado em 2017 que promove a circulação de conhecimento científico na 

comunidade universitária e externa, nacionais e internacionais, além de propor 

diálogos entre processos e produtos que articulam as linhas de pesquisa do 

Programa. Importante destacar que este projeto surgiu da avaliação, realizada 

internamente no Programa, de que muitas ações, tais como palestras e cursos, se 

perdiam enquanto processo formativo, por serem realizadas de forma dispersa e 

sem registro, dando origem ao projeto, do qual participam todos os professores do 

PPGMUS;  

*Informações em: www.udesc.br/ceart/ppgmus_eventos/rodadas2017 

- Dar continuidade e fortalecer, através da participação dos estudantes de doutorado, 

das Rodadas de Pesquisa com Mestrandos(as) do PPGMUS, evento iniciado em 

2018 em que os estudantes apresentam, analisam e discutem os projetos uns com 

os outros, juntamente com o corpo docente do Programa*; 

*Informações em: 

www.udesc.br/ceart/ppgmus_eventos/rodadas2018/mestrandos_2017 

- Iniciar, até agosto deste ano (2019), o Projeto Ressonâncias, projeto aberto à 

comunidade universitária e externa que engloba as atividades artísticas produzidas 

pelo PPGMUS em dois eixos:  

(1) as produções artísticas/musicais de seus membros, decorrentes dos 

projetos de pesquisa associados ao programa, tanto a nível poético quanto 

performativo;  

(2) concertos, apresentações e interações musicais aplicadas às novas mídias 

protagonizados por artistas e músicos externos cujas performances 

estejam associadas ao PPGMUS. Atualmente o projeto está em fase 

implementação, inclusive com a criação de uma página no site do PPGMUS 

para registro, divulgação e circulação da produção artística do PPGMUS, 

http://www.udesc.br/ceart/ppgmus_eventos/rodadas2017
http://www.udesc.br/ceart/ppgmus_eventos/rodadas2018/mestrandos_2017
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em especial, de docentes e discentes da linha de pesquisa Processos 

Criativos; 

- Pretende-se também dar continuidade aos Seminários de Pesquisa do PPGMUS, 

que estará em sua 12ª Edição este ano, evento que recebe convidados nacionais e 

internacionais, recebendo as calouras e calouros com conferências de alto nível, 

promovendo encontros entre estudantes das diferentes turmas, bem como de 

reunião com o grupo de docentes e a coordenação do Programa, apresentando o 

trabalho desenvolvido, percurso curricular, metas do Programa, processos 

formativos envolvidos, entre outros; - Atrair candidatos(as) estrangeiros para o 

Programa Nacional de Pós Doutorado – PNPD da CAPES, através de ampla 

divulgação em diferentes canais, em espanhol e em inglês. 

 

Como metas a longo prazo, podemos pontuar que o principal desafio do PPGMUS 

nos próximos anos refere-se ao processo de implementação do Curso de Doutorado, 

visando qualificar a formação de doutores neste Programa. Isto demanda planejamento de 

um conjunto de ações, desde a elaboração do processo seletivo, oferecimento de 

disciplinas e carga horária dos docentes, ampliação de convênios internacionais para a 

realização de doutorado-sanduíche no exterior, bem como participação em editais da 

CAPES e CNPq que possam contribuir no financiamento de ações do programa. 

Com a abertura do curso de doutorado, o PPGMUS também poderá participar de 

editais da UDESC específicos para programas com doutorado, como o PROINT-

PG/UDESC, que financia viagens de estudo ao exterior de até 15 dias para docentes de 

programas de pós-graduação, mas que tem como exigência parcerias internacionais já 

estabelecidas nos projetos desenvolvidos pelos docentes da UDESC, o que ainda precisa 

ser construído pela maior parte dos docentes do Programa. 

Também é importante considerar que as instituições de apoio à pesquisa encontram-

se enfraquecidas no Brasil, bem como as oportunidades de concursos públicos para 

ingresso no ensino superior. Por esse motivo, é importante repensar as perspectivas de 

inserção social do Programa e seus egressos, com resultados a curto e médio prazo. Nessa 

direção, está sendo realizado um estudo mais aprofundado de acompanhamento dos 

egressos, que será apresentado ao final do quadriênio.   

Além destas, também consistem em metas do PPGMUS, a longo prazo:  

- Intensificar e ampliar redes de cooperação e parcerias internacionais em pesquisa, 

visando construir bases sólidas tanto para as pesquisas dos professores quanto dos 

estudantes do PPGMUS; 

- Estabelecer parceria com a Universidade de Aveiro, de intercâmbio de professores 

e estudantes, inclusive visando à dupla titulação, projeto que se encontra em 

andamento entre as instituições;  

 

Dar continuidade ao plano de formação do corpo docente, preferencialmente no 

exterior, através da realização de pós-doutorado, atuação como professor visitante em 

outra instituição ou através de ano sabático para pesquisa. 
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A avaliação dos professores do PPGMUS se dá principalmente pelo 

acompanhamento das suas atividades no decorrer do ano, divulgando, orientando e 

analisando com o grupo de professores as metas e conquistas em relação ao conjunto das 

suas produções intelectuais. Além disso, as normas de recredenciamento são bastante 

exigentes e são cumpridas rigorosamente pelo Colegiado. 

Quanto à elaboração de instrumentos que permitam a avaliação da qualidade das 

disciplinas e da orientação, esta é uma meta a ser estudada e implementada, 

preferencialmente em conjunto com a coordenadoria de avaliação da UDESC.  

Até o final de 2019 está prevista a implementação de um sistema institucional de 

avaliação da Pós-Graduação, que irá incluir a avaliação dos docentes, das disciplinas e da 

qualidade das orientações na Pós-Graduação, num processo do qual todos os Programas 

e Coordenadores estão convidados a participar na elaboração dos critérios e instrumentos.  
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Programa de Pós-Graduação em Design 

 

O programa de pós-graduação em Design é formado por Mestrado e Doutorado 

Acadêmicos. A seguir são apresentadas as Ações Corretivas a partir da avaliação do 

programa: 

Ação Status Resultados obtidos 

Melhorar a produção 
acadêmica global docente e 
discente que ainda tem uma 
distribuição desigual 

Em 
andamento 

A produção tem crescido constantemente e 
alcançado estratos mais qualificados, de forma 
mais equilibrada, conforme relatórios obtidos 
na plataforma Sucupira. 

Incrementar as ações de 
internacionalização ainda em 
fase inicial no programa, 
intensificando as relações com 
as universidades já 
conveniadas e abrindo novas 
possibilidades junto a 
instituições que estão sendo 
analisadas 

Em 
andamento 

Nesse campo as ações com a Universidade 
Franche-Comté da França mostraram 
significativo avanço com a vinda do Prof. 
Yoshimasa Sagawa para ministrar um curso 
em fevereiro de 2019 e foi iniciada tratativa 
com a Universidade de Lisboa, Faculdade de 
Arquitetura, para futuro convênio visando a 
dupla titulação. E outras frentes estão sendo 
abertas pelos docentes do programa. 

Melhor alinhar os projetos de 
pesquisa em andamento e 
futuros a essas ações de 
internacionalização, permitindo 
resultados superiores e 
publicações mais qualificadas 
originadas dessas pesquisas 

Em 
andamento 

Os projetos de pesquisa estão em fase de 
revisão e adequação à nova estrutura do 
curso, ao novo curso de Doutorado e às ações 
de internacionalização que estão sendo 
planejadas no curso. 

Manter o estabelecimento de 
critérios cada vez mais 
rigorosos para credenciamento 
e recredenciamento docente 
como forma de qualificar 
permanentemente o corpo 
docente e sua produção 

Ação em 
fluxo 

contínuo 

A cada dois anos a pontuação para 
credenciamento no Mestrado é aumentada e a 
produção e desempenho docente avaliada por 
uma comissão designada pelo Colegiado. 
Para 2020 será elaborada uma nova resolução 
de credenciamento docente para abranger o 
novo curso de Doutorado. 

Revisão das linhas de 
pesquisa do programa 

Concluída 
Foi implantada uma nova linha de pesquisa e 
atualizada as definições e objetivos das duas 
linhas já existentes. 

Manutenção, revisão e 
ampliação permanente da 
infraestrutura dos laboratórios 
para o apoio às pesquisas em 
curso no programa a partir de 
recursos próprios e da busca 
de convênios e editais de 
fomento e apoio externos 

Ação em 
fluxo 

contínuo 

Nesse quesito novos projetos foram 
submetidos para editais específicos e novos 
equipamentos têm sido adquiridos, assim 
como a estrutura atual tem sido modernizada, 
com destaque para aprovações em Edital 
Universal do CNPq e do Pró-equipamentos e 
Pró-manutenção da Capes. 

Distribuição mais equitativa 
das orientações entre os 
professores do programa  

Concluída 

Desde 2017 novos critérios foram definidos 
pela comissão do processo seletivo para a 
distribuição das orientações, já contemplando 
o início do Doutorado em 2019, corrigindo o 
desequilíbrio que havia no curso. 
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Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais 

 

Em março de 2019 a Coordenação do PPGAV apresentou dados sobre a produção 

científica, com referecia para no ano de 2018, e assim foram desenhadas metas para o ano 

de 2019. 

Referente a produção científica de 2019, no momento (abril e maio de 2020), a 

Coordenação do PPGAV está preenchido a plataforma sucupira, com base na ficha de 

avaliação enviada e construída pela coordenação de área no encontro de avaliação de meio 

(maio de 2019) promovido pela Capes em Brasília. 

 

Em 2019 o PPGAV teve os seguintes dados: 

 

• 49 discentes matriculados no Doutorado em Artes Visuais 12 discentes 

titulados no Doutorado em Artes Visuais; 

• 35 discentes matriculados no Mestrado em Artes Visuais 16 discentes 

titulados em Mestrado em Artes Visuais; 

• 6 pesquisadores em Pós-doutorado, sendo 1 com bolsa PNPD 17 professores 

permanentes; 

• 2 professores colaboradores; 

• 1 professor visitante (Universidade de Lisboa); 

• 73 participações de professores externos (bancas e co-autoria). 

 

Em 2019 houve um total de 745 produções, sendo: 

• Produção artística: 222 

• Produção bibliográfica: 224 

• Produção técnica: 299 

 

Apresenta-se a seguir, as metas definidas no início de 2019 para serem alcançadas 

até 2021: 

 

• organização de editais internos para bolsas de pesquisas e fomentos, 

baseados em critérios de produção científica (ALCANÇADA       PLENAMENTE); 

• intensificação de ações para fins de internacionalização, professores do 

PPGAV desenvolvem atividades de ensino em IES estrangeiras (EM 

ANDAMENTO); 

• organização de processos de credenciamento e recredenciamento docente 

(ALCANÇADA PLENAMENTE); 

• desenvolvimento de convênios e acordos internacionais (EM ANDAMENTO); 

• manutenção de bolsas: PNPD e PDSE, quanto a bancas e homologação 

(ALCANÇADA PLENAMENTE); 
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• organização dos dados que permitem comprovação de visibilidade, difusão e 

impacto das pesquisas desenvolvidas pelos professores e discentes (EM 

ANDAMENTO). 

 

 

Nota: As tabelas e gráficos a seguir foram encaminhados à PROPPG somente na 

forma de arquivo .pdf, sendo apresentadas da maneira que foi possível, a seguir:  

 

 

A Tabela 1 apresenta os Dados Capes 2018 do PPGAV: 

 

Tabela 1 

 

 
 

 

Em relação ao corpo docente, apresenta-se na Tabela 2 o número de projetos e a 

produção referente ao ano 2018: 

 

Tabela 2 
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Dados Capes 2018 do PPGAV: 
 

 

 

Dados Capes 2018 do PPGAV: 
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Dados Capes 2018 do PPGAV: 
 

 

 

Dados Capes 2018 do PPGAV: 

 
Tabela 3 
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Produção Bibliográfica Qualificada: 

 

Tabela 4 

 

 

 

Tabela 5 

 

 

Tabela 6 
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Dados Capes 2018 do PPGAV: 
 

 

Tabela 7 

 

 

 

 

Dados Capes 2018 do PPGAV, contexto de Produção da Linha de Pesquisa: 

 
Tabela 8 
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Dados Capes 2018 do PPGAV: 

 

 

Dados Capes 2018 do PPGAV: 

 

 

Dados Capes 2018 do PPGAV, contexto de Produção da Linha de Pesquisa: 

 
Tabela 9 
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Dados Capes 2018 do PPGAV: 

 

 

Dados Capes 2018 do PPGAV, contexto de Produção da Linha de Pesquisa: 

 
Tabela 10 
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Dados Capes 2018 do PPGAV: 

 

 

 

 

 

Pontos de atenção na Sucupira 2019: 

 

• Preenchimento do Currículo Lattes, quanto ao título e especificidade do produto; 

• Subtipo de produção (artística/outra produção cultural); 

• Projetos de Pesquisa e Extensão e Inovação (vínculo com formação discente). 
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Planejamento do PPGAV 2019 e 2020: 

• Demonstrar inserção social e relevância do PPG (medir impacto); 

• Demonstrar quatro produtos de relevância da produção intelectual por Docente no 

quadriênio (com Qualis qualificado: A1 ou A2 ou B1); 

• Formação Discente (medir impacto); 

• Internacionalização na prática. 

 

Foco no documento de área: 

• Planejamento estratégico adequado ao PDI ou similar; 

• Apresentação da política de autoavaliação; 

• Processos de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento; 

• Critérios de seleção de ingressantes; 

• Ênfase no perfil do egresso; 

• Definição dos produtos finais; 

• Formação Discente. 

 

Para a avaliação da produção deverá ser analisado: 

• A pertinência da produção informada para os objetivos de formação do PPG; 

• A aderência da produção informada para o desenvolvimento dos projetos de 

pesquisa e/ou atuação do PPG; 

• A qualidade da produção, tendo em vista a sua conexão com a missão do 

programa proposto, bem como a sua estratificação média a partir dos indicadores 

de qualificação (Qualis); 

• O tipo de produção informada e sua compatibilidade com o nível e a modalidade 

do curso (para cursos profissionais, exige-se que a produção intelectual inclua 

necessariamente produtos artísticos/culturais e técnicos/tecnológicos, para além 

de artigos e livros ou capítulos). 
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Programa de Pós-Graduação em Teatro 

 

AÇÕES CORRETIVAS – AVALIAÇÃO QUADRIENAL 2013-2016 

1. Histórico do Programa 

O Programa de Pós-Graduação em Teatro do Centro de Artes da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (PPGT/UDESC), criado em 2001 e implantado em março de 

2002, foi a primeira iniciativa no âmbito do Estado, no sul do Brasil, para atender a demanda 

de cursos de Pós-Graduação que ampliassem a qualificação dos professores titulados em 

Teatro para atuar no magistério superior e desenvolver pesquisas relevantes na área. 

O curso de Doutorado recebeu da CAPES, em 2008, a recomendação para seu 

funcionamento. Foi implantada a primeira turma do doutorado em março de 2009. 

O funcionamento do curso, que completa 17 anos, marcado pelo crescimento 

quantitativo e qualitativo dos trabalhos técnicos, bibliográficos e artísticos de docentes e 

discentes, bem como pela ampliação de sua atuação em âmbito nacional e internacional, 

levaram o programa a receber a nota 5 no triênio 2010-2012. Nota esta que foi confirmada 

no quadriênio seguinte (2013-2016), atestando a consolidação do ensino e da pesquisa 

realizadas pelo PPGT/UDESC.  

Nos últimos três anos, o Programa tem ampliado os campos de atuação de seu corpo 

docente por meio do credenciamento de professores colaboradores, que oferecem 

disciplinas (por vezes de curta duração) com ampliação dos conteúdos propostos pelos 

professores permanentes do programa. Em três casos - Profa. Dra. Luciana Lyra (UERJ), 

Profa. Dra. Lorena Verzero (UBA/CONICET, Buenos Aires) e Profa. Dodi Leal 

(Universidade Federal do Sul da Bahia/UFSB) -, essas colaborações são frutos de grupos 

de pesquisa de caráter interinstitucional. Um modo de colaboração que o Programa 

pretende aprofundar e diversificar, por meio de uma alternância nos professores 

colaboradores, para poder atender às diversas linhas e grupos de pesquisa. 

No que diz respeito à qualidade do corpo docente, merece destaque o fato de que o 

programa conta com a participação, nesse quadriênio, de três pesquisadores PQ do CNPq. 

Desde que foi implantado o doutorado, o PPGT vem estabelecendo parcerias produtivas, 

não apenas com Instituições de Ensino Superior (IES) das várias regiões do país, mas 

também com IES estrangeiras, em projetos e ações de via de mão dupla, que possibilitam 

o aprimoramento e difusão das pesquisas realizadas no Programa e o recebimento de 

pesquisadores estrangeiros para palestras, cursos e eventos internacionais organizados na 

UDESC. Ao longo dos últimos anos, o PPGT conseguiu trazer como docentes ou 

palestrantes professores de reconhecimento internacional em seus campos de 

investigação, como: Beatrice Picon-Vallin, Marvin Carlson, Patrice Pavis, José Sanchez, 

Ileana Dieguez, Beatriz Trastoy, Hans-Thies Lehmann, Nikolaus Müller-Schöll, Tim Prentki, 

Lola Proaño Gomez, entre outros. 

O Programa passa, nos últimos anos, por fase de renovação do quadro de 

professores permanentes, uma vez que alguns deles se encontram em fase final de 

carreira, ou já se aposentaram. Por esse motivo, desde 2015, o PPGT deixou de contar 

com três professores experientes: Valmir Beltram, Vera Collaço e Sandra Meyer. Vale 

destacar, contudo, que a professora Sandra Meyer foi credenciada novamente, em 2019, 
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como colaboradora, e que a professora Vera Collaço segue atuando como editora da 

Revista Urdimento, em parceria com docentes permanentes do Programa, trazendo 

inestimável colaboração no constante aprimoramento desse periódico do Programa (Qualis 

A1). 

Lamentamos informar o falecimento da professora Marcia Pompeo Nogueira, 

docente permanente do PPGT/UDESC, no segundo semestre de 2019. Optamos por 

manter a professora neste relatório, não só por consideração a sua participação histórica 

no Programa, e pela relevância de sua trajetória profissional e de sua pesquisa sobre teatro 

em contextos comunitários, que tem amplo reconhecimento em contextos nacionais e 

internacionais, mas também pelo fato de ter atuado efetivamente conosco neste quadriênio, 

entre 2017 e 2019. 

Foram credenciados no Programa, como docentes permanentes: em 2015, os 

professores Paulo Cesar Balardim Borges e Vicente Concilio; em 2016, os professores 

Flávio Desgranges, Heloise Baurich Vidor e Daiane Dordete Steckert; em 2017 a professora 

Bianca Scliar; e em 2019 a professora Monique Vandresen. Passados alguns anos desse 

processo de transição, podemos dizer que a inserção desses docentes, em perspectiva 

qualitativa e quantitativa, está acontecendo de maneira bem articulada. A entrada dos 

referidos docentes consegue equilibrar o quadro de orientações entre os membros 

permanentes e incrementar a produção intelectual do quadro docente. 

Como destacado anteriormente, credenciamos três professores colaboradores, para 

atender: a) a demandas de pesquisa pouco cobertas por nossos professores, e b) fortalecer 

a cooperação interinstitucional e internacional do programa. 

Foram credenciadas as professoras Luciana Lyra (UERJ), que integra grupos de 

pesquisa sobre teatro feminista com a professora Brígida Miranda, e a professora Lorena 

Verzero (UBA/CELCIT Buenos Aires), que integra o grupo de pesquisa certificado na 

CAPES Poéticas Políticas do Teatro Contemporâneo, cujo líder institucional é o professor 

Stephan Baumgartel. O professor Almir Ribeiro, tendo em vista a alternância de 

colaboradores explicada acima, está encerrando sua valiosa participação no Programa, em 

vias de finalizar suas orientações, e a professora Dodi Leal [Douglas Leal] (Universidade 

Federal do Sul da Bahia/UFSB), com ampla e inovadora produção intelectual, passa a 

integrar o quadro de docentes, com atuação vinculada aos professores com pesquisas no 

âmbito da pedagogia das artes cênicas. 

Dessa maneira, acreditamos atender aos alertas do último relatório quadrienal sobre 

possíveis riscos e desafios causados pela reestruturação do Corpo Docente. 

 

QUANTIDADE DE BOLSAS EM 2019: 

 

DOUTORADO: 

CAPES - 15 

PROMOP UDESC - 5 

FAPESC – 5 

ProBNCC - 1 (*) 
(*) Bolsa do Programa de Apoio à Base Nacional Comum Curricular, paga pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). 
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MESTRADO: 

 

CAPES - 11 

PROMOP - 4 

FAPESC - 1 

 

TOTAL DE BOLSAS EM 2019: 42 

 

No início de 2020, o Programa recebeu mais duas bolsas de Mestrado FAPESC, 

solicitadas no final de 2019. 

Cabe destacar a redução de recursos PROAP, a partir do ano de 2015. Decorrente 

disso, instaurou-se, desde então, uma grande dificuldade de auxiliar sobretudo alunos a 

frequentar eventos acadêmicos e realizar pesquisas de campo fora da sede, entre outras 

ações relevantes a serem fomentadas pelo Programa. Vale ressaltar, ainda, a possível 

perda de bolsas anunciada pela Capes, no início de 2020, ocasião em que redigimos este 

documento. A diminuição de bolsas traria prejuízos inestimáveis ao Programa, tendo em 

vista que, como demonstraremos a seguir, acolhemos alunos de todas as regiões do país, 

bem como de outros países, e as bolsas se fazem fundamentais para viabilizar a estada e 

a pesquisa desses discentes. 

 

2. Estrutura do Programa de Pós-Graduação em Teatro da UDESC 

(PPGT/UDESC) 

 

2.1 Área de Concentração  

 

A Área de Concentração do PPGT intitulada "Teorias e Práticas do Teatro" tem como 

eixo central a compreensão das pesquisas prática e teórica como formas complementares 

de produção de conhecimentos. A área reúne as figuras do teórico, do crítico, do 

hermeneuta, do pedagogo e do criador teatral no próprio pesquisador que, a exemplo do 

artista-pesquisador contemporâneo, transita pelos vários âmbitos do fazer teatral. Ao 

estimular a produção conjunta de conhecimento e prática do teatro, a proposta desfaz o 

esquema baseado na dissociação temporal das operações criativa e reflexiva. Ambas são 

exercitadas conjuntamente, questionam-se e complementam-se, já que a prática vem 

sustentada pela reflexão teórica, e a teoria se faz, necessariamente, como uma práxis 

teatral. Essa área de concentração abrange também pesquisas que enfocam a prática 

artística enquanto experiência relevante na formação do indivíduo, e os processos voltados 

para o aprimoramento técnico e reflexivo do artista/professor de teatro. A partir dessa área 

de concentração abrangente, discriminam-se dois vetores diferenciais, que nomeiam as 

duas linhas de pesquisa derivadas desse tronco: (1) Linguagens Cênicas, Corpo e 

Subjetividade; e (2) Teatro, Sociedade e Criação Cênica. 
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2.2 Linhas de Pesquisa 

 

Dentro das Linhas de Pesquisa, as atividades se desenvolvem em torno de projetos 

de pesquisa, a partir de metodologias julgadas convenientes. Com isso definimos as duas 

Linhas de Pesquisa do PPGT, para os cursos de Mestrado e Doutorado: 

 

1.Teatro, Sociedade e Criação Cênica 

2.Linguagens Cênicas, Corpo e Subjetividade 

 

Para nortear os projetos, disciplinas, dissertações e teses a serem elaborados pelo 

corpo docente e discente do Programa foram elaboradas as seguintes proposições para 

estas duas linhas e distribuídos o corpo docente do programa entre as duas Linhas de 

Pesquisa: 

 

2.2.1 Teatro, Sociedade e Criação Cênica 

 

Ementa: Essa linha aglutina pesquisadores cujos estudos estão relacionados com 

realizações espetaculares, processos pedagógicos e socioculturais. Através dos vínculos 

entre Teatralidade e Cultura, pontua-se a experimentação de processos de criação e seus 

procedimentos artísticos, pedagógicos e críticos-conceituais. A linha abrange ainda a 

criação e recepção do texto e do espetáculo, bem como os estudos voltados à criação e à 

produção da cena em diferentes momentos de sua história, incluindo o discurso da crítica 

e da historiografia das artes cênicas. 

Professores: Prof. Dr. André Carreira; Prof. Dr. Flávio Desgranges; Prof. Dr. Vicente 

Concílio; Profa. Dra. Heloise Baurich Vidor; Prof. Dr. Edélcio Mostaço; Profa. Dra. Marcia 

Pompeo; Prof. Dr. Stephan Baumgärtel, e Profa. Dra. Tereza Franzoni. 

 

2.2.2 Linguagens Cênicas, Corpo e Subjetividade 

 

Ementa: A linha reúne pesquisadores que investigam a teoria e a prática da produção 

cênica em seus diversos aspectos, com ênfase no trabalho criativo e na pedagogia do ator, 

as poéticas do corpo, do movimento e do teatro de animação. O âmbito das pesquisas inclui 

aspectos fundamentais do teatro contemporâneo e dos processos de montagem e atuação 

cênica. Como horizonte teórico, busca-se a articulação com diferentes abordagens, 

incluindo conceituações literárias, artísticas, filosóficas, estudos culturais e de gênero. 

Professores: Profa. Dra. Fátima Costa de Lima; Prof. Dr. José Ronaldo Faleiro; Profa. 

Dra. Maria Brígida de Miranda; Prof. Dr. Milton de Andrade; Profa. Dra. Monique Vandresen; 

Prof. Dr. Paulo Cesar Balardim, Profa. Dra. Daiane Dordete Steckert Jacobs e Profa. Dra. 

Bianca Scliar. 

 

2.3 Corpo Docente do PPGT 

 

2.3.1 Docentes Permanentes: 

 

Prof. Dr. André Luiz Antunes Netto Carreira 
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Profa. Dra. Bianca Scliar 

Profa. Dra. Daiane Dordete Steckert Jacobs 

Prof. Dr. Edélcio Mostaço 

Profa. Dra. Fátima Costa de Lima 

Prof. Dr. Flávio Desgranges 

Profa. Dra. Heloise Baurich Vidor 

Prof. Dr. José Ronaldo Faleiro 

Profa. Dra. Márcia Pompeo Nogueira 

Profa. Dra. Maria Brígida de Miranda 

Prof. Dr. Milton de Andrade Leal Júnior 

Profa. Dra. Monique Vandresen 

Prof. Dr. Paulo Cesar Balardim 

Profa. Dra. Tereza Franzoni 

Prof. Dr. Stephan Arnulf Baumgärtel 

Prof. Dr. Vicente Concílio 

 

2.3.2 Docentes Colaboradores: 

 

Profa. Dra. Luciana Lyra (UERJ) 

Profa. Dra. Lorena Verzero (UBA/CELCIT – Buenos Aires-Argentina) 

Profa. Dra. Dodi Leal [Douglas Leal] (UFSB) 

Profa. Dra. Sandra Meyer (UDESC) 

Prof. Dr. Almir Ribeiro. 

 

3.Objetivos do Programa: 

 

3.1 Objetivos gerais do Programa: 

 

O PPGT-UDESC completa dezessete anos de existência e, pela dedicação e 

excelência de seu trabalho, constitui-se no Programa mais bem avaliado na área específica 

de Artes/Artes Cênicas da região Sul do país. Há mais de uma década e meia o Programa 

vem desempenhando papel relevante em sua área de conhecimento, tanto na formação de 

pesquisadores, que atuam como docentes nas principais universidades brasileiras, e 

mesmo em instituições estrangeiras de ensino superior, quanto na realização e difusão de 

investigação qualificada e de produções artísticas e científicas inovadoras.  

O PPGT propõe formação em nível de Mestrado e Doutorado. 

O Mestrado tem por objetivo possibilitar ao portador de diploma de terceiro grau 

condições de desenvolver estudos de natureza científica na área de Artes/Teatro. Visa 

também qualificação à docência de nível superior e ao exercício profissional especializado. 

Objetiva ainda oferecer oportunidades para que o aluno aprofunde seu conhecimento 

profissional e acadêmico, bem como desenvolva sua habilidade para realizar pesquisa 

nessa mesma área. 

O Doutorado tem por objetivo formar pesquisadores de alto nível, com capacidade 

de solução de problemas na fronteira do conhecimento na área de Artes/Teatro. O 

Doutorado visa também oferecer oportunidade para que o aluno não só aprofunde seu 
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conhecimento profissional e acadêmico, mas também desenvolva sua habilidade para 

realizar pesquisa avançada, original e independente, nessa mesma área. 

 

3.2. Objetivos específicos do Programa: 

 

- Estimular o aprimoramento permanente dos docentes e discentes do Programa, 

fomentando o desenvolvimento contínuo de produções intelectuais inovadoras, 

tanto técnicas, quanto artísticas e bibliográficas; 

- Estabelecer um diálogo profícuo e permanente com a sociedade, tendo em vista 

a ampla difusão dos conhecimentos produzido pelo Programa; 

- Integrar as diferentes linguagens das artes da cena em projetos teóricos e 

práticos, a ponto de estabelecer formatos produtivos de investigação, que 

entrecruzem teoria e prática; 

- Potencializar, por meio de atividades de ensino e de pesquisa, um ambiente 

investigativo que valorize as manifestações cênicas contemporâneas, em uma 

perspectiva que leve em conta as constantes alterações estéticas e históricas da 

prática artística; 

- Oferecer aos pesquisadores, professores e acadêmicos, por meio de eventos e 

intercâmbios nos variados âmbitos do ensino e da pesquisa, uma troca com seus 

pares em âmbito nacional e internacional; 

- Integrar, nos grupos de pesquisa do Programa, ações que associem pesquisa e 

extensão, fortalecendo o impacto social do Programa em sua região, com 

desdobramentos em âmbito nacional e internacional;  

- Realizar ações de solidariedade interinstitucional e social, por meio, entre outras 

propostas, da oferta de quotas de entrada para candidatos oriundos de estratos 

sociais e geográficos vulneráveis. 

 

3.3 Coerência entre os Objetivos e as Ações do Programa: 

 

A busca de coerência entre a proposta do Programa e suas ações pode ser 

observada, entre outras iniciativas, a partir da organização e participação de docentes e 

discentes em eventos nacionais e internacionais, assim como no intercâmbio com IES 

nacionais e estrangeiras. 

O programa organiza ou coopera regularmente na organização de simpósios e 

encontros regionais, nacionais e internacionais, como o Colóquio Pensar a Cena 

Contemporânea (2013, 2015, 2017), a Jornada Latino-Americana de Estudo Teatrais (2011, 

2018), o Encontro Nacional de Iluminação Cênica -  A Luz em Cena (2019), o V Encontro 

Nacional de Pedagogia das Artes Cênicas (2017), o Pro-Vocação - 3º Encontro 

Internacional sobre Formação no Teatro de Animação (2019), entre outros. 

Em nível regional, o PPGT se empenha em sua inserção no contexto social 

catarinense através de pesquisas que têm como objeto grupos e ações de teatro e outras 

artes da cena em Santa Catarina. Além disso, em 2019, mais de 80% dos projetos de 

extensão do Departamento de Artes Cênicas são coordenados por docentes do Programa; 

e alguns deles recebem aportes de resultados e atividades da pesquisa de mestrandos e 

doutorandos do PPGT, em projetos e eventos. 
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Em nível nacional, o Programa se dedica em estabelecer ações e projetos contínuos 

de cooperação com variadas instituições educacionais e culturais. Além de criar condições 

para que candidatos que morem em outras regiões possam participar do processo seletivo 

à distância, o que faz com que o Programa acolha alunos de todas as regiões do país. E 

também de criar laços de solidariedade com o estabelecimento de cotas de ingresso no 

programa para candidatos provenientes das regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste, e 

cotas Indígena, Negro e Trans*. 

Em nível internacional, Coordenação e Colegiado seguem incentivando o fluxo de 

docentes e discentes em atividades de ensino e de pesquisa em universidades conveniadas 

fora do Brasil. Nota-se, no presente quadriênio, uma participação significativa de 

professores e alunos em eventos fora do país, e em variadas atividades de âmbito 

internacional. 

Temos percebido, nos últimos anos, que o número de candidatos para o processo 

seletivo cresce gradativamente, incluindo quantidade significativa de postulantes 

provenientes de todas as regiões do país, o que parece refletir que: 1. O PPGT/UDESC 

consegue atender, com excelência, a demanda regional existente; e 2. O programa se faz 

reconhecido e projeta a qualidade de seu trabalho para o nível nacional, sendo escolhido 

para atender a demanda contínua em nível de Mestrado e Doutorado para além do contexto 

regional do Sul do Brasil.  

O crescimento nacional dos cursos de graduação com afinidades temáticas com o 

PPGT desafia o programa a pensar em possibilidades para facilitar a participação em nosso 

processo seletivo de alunos de fora da região Sul do país. Com essa visão, já em 2012 

reformulamos o edital para o processo seletivo, visando a possibilidade de candidatos não 

residentes em municípios de Santa Catarina realizarem as provas em seus locais de 

moradia, contanto que esses exames ocorram nas dependências e sob a supervisão de um 

programa de pós-graduação credenciado pela CAPES. De fato, tivemos, desde então, um 

número maior de inscrições de candidatos residentes em outros estados, e 

consequentemente passamos a receber alunos provenientes de todas as regiões do país, 

em nível de Mestrado e Doutorado. Fato esse que, vale salientar, muito enriquece os 

nossos processos de ensino e pesquisa, favorecendo o âmbito das relações pessoais, dos 

intercâmbios culturais e da colaboração intensa e plural nos percursos investigativos. 

Para os próximos processos seletivos intentamos possibilitar essa opção também 

para candidatos latino-americanos, com a opção de redigirem a prova em espanhol. De 

modo a ampliar a presença de alunos provenientes de países de língua portuguesa e 

espanhola no programa. Nesse quadriênio, contamos, até então, com 4 (quatro) alunos 

estrangeiros, provenientes de Cuba, Argentina, Portugal e Espanha. 

Na avaliação do último quadriênio, como acima referido, o Programa consolidou sua 

nota 5, e segue em busca de aprimoramento constante. Para isso, traça o desafio 

permanente de levar suas propostas de ensino e pesquisa a outras áreas da atuação, tanto 

na universidade quanto fora dela, assim como também a outras regiões geográficas. O 

PPGT mantém o empenho em se inserir no contexto social regional/estadual e criar laços 

de solidariedade interinstitucional, tanto em nível nacional - por exemplo, com a criação de 

cotas de ingresso para candidatos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste - quanto 

internacional, incentivando o fluxo de docentes e discentes em atividades investigativas fora 

do Brasil. 
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Uma vez que percebemos que a realização de um MINTER ou DINTER ultrapassa 

a capacidade laboral atual do programa, focamos nas medidas para viabilizar a participação 

no processo seletivo de professores de ensino superior oriundos das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste - através das cotas para docentes provenientes dessas regiões, 

e da possibilidade de realização da prova na própria localidade de origem. Os dados 

mostram que essa política está dando frutos, pois recebemos todo ano professores de IES 

oriundos dessas regiões para iniciar seus estudos em nível de Doutorado no PPGT. 

Após mais de uma década e meia de existência, com uma sequência significativa de 

turmas de doutorado tituladas e quantidade relevante de egressos que atuam em IES 

brasileiras e estrangeiras, o PPGT/UDESC constitui-se, como dito anteriormente, no 

Programa mais bem avaliado da região Sul do país na área específica de Artes/Artes 

Cênicas, razão pela qual recebemos também muitos alunos do Paraná e do Rio Grande do 

Sul.  

A busca pela ampliação do alcance e do impacto do Programa vem trazendo 

resultados significativos. Vale considerar, por exemplo, que o PPGT/UDESC conta, em 

2019, com 18 professores que atuam em Instituições de Ensino Superior (IES) realizando 

o doutorado. E, levando em conta apenas os discentes formados nos últimos cinco anos, o 

Programa conta com 30 egressos que atuam como professores de IES, nas várias regiões 

do país. 

Tendo em vista a consolidação do programa e a atuação de seus professores, seus 

projetos de pesquisa captam recursos tanto em nível nacional quanto estadual. O programa 

conta com docentes cujas pesquisas são referências em âmbito nacional, como mostram 

os convites nos últimos anos para participar de eventos no país - bem como no exterior -, 

além de participar de bancas e ministrar aulas e palestras em outras IES, ou mesmo em 

variadas instituições educacionais e culturais. Além do já referido aumento de interesse 

pelos últimos processos seletivos do programa, e das recorrentes citações de produções 

bibliográficas dos docentes em trabalhos acadêmicos, bem como dos incentivos e prêmios 

obtidos por atividades artísticas dos docentes e discentes. Outro aspecto a ser destacado, 

que indica o reconhecimento do Programa, é a ampliação da busca, junto ao 

PPGT/UDESC, por validação de diplomas de Mestrado e Doutorado obtidos em IES 

estrangeiras. 

Perante o exposto, podemos afirmar que a perspectiva acadêmica do PPGT no 

contexto regional e nacional está bem estabelecida e segue em crescimento, devido ao 

reconhecimento de sua importância e qualidade enquanto instituição de pesquisa e de 

formação de profissionais em nível de pós-graduação. A atuação internacional do 

programa, por sua vez, segue em ampliação significativa nos últimos anos, como 

procuraremos demonstrar ao longo do presente documento. 

Desde 2015, o PPGT faz interfaces com o ProfArtes, por meio do corpo docente 

parcialmente compartilhado, e cujo coordenador nacional é docente permanente do 

Programa. Com essa cooperação, o PPGT objetiva ampliar o alcance de suas propostas 

de ensino e pesquisa, e criar impactos renovadores e até transformadores em contextos 

educacionais fora da universidade. Os alunos do ProfArtes, professores da área de Artes 

de escolas públicas da região, participam com frequência de disciplinas oferecidas pelo 

Programa, além de integrarem eventos acadêmicos, projetos de pesquisa e demais ações, 

em diferentes âmbitos, propostas pelo PPGT. 
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Grupos de Pesquisa – Lattes/CNPq. 

 

As atividades investigativas do Programa se desenvolvem em torno de Grupos de 

Pesquisa, aos quais podem estar vinculados diversos projetos de pesquisa coordenados 

por docentes. Convém destacar que a UDESC financia e reconhece apenas Grupos de 

Pesquisa e não projetos individuais de docentes dos seus Centros de Ensino. O corpo 

docente do PPGT está organizado em seis Grupos de Pesquisa, nos quais atuam, além de 

docentes do Programa, docentes de IES nacionais e estrangeiras, técnicos do CEART, 

alunos de graduação, especialmente alunos de Iniciação Científica, alunos do Mestrado e 

do Doutorado do PPGT.  

 

Grupos de Pesquisa – Lattes/CNPq (docentes permanentes do programa e docentes 

de outras IES que participam dos grupos): 

 

1. Inter-Textos - Edélcio Mostaço (líder), Bianca Scliar Cabral Mancini, e discentes 

da graduação e da pós-graduação. 

Docentes de outras IES: Silvia Fernandes Telesi - USP; Giselly Brasil - UFPR. 

Colaborador estrangeiro: Jorge Larrosa Bondia - Universidade de Barcelona, 

Espanha. (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0649859535471259). 

 

2. Poéticas Teatrais - Maria Brígida de Miranda (líder), Daiane Dordete Steckert 

Jacobs (líder), José Ronaldo Faleiro, Paulo César Balardim Borges, Milton 

Andrade Leal Junior, Sandra Meyer, Silvana Macedo (UDESC/Artes Visuais), e 

discentes da graduação e pós-graduação.  

(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3865748324867236). 

 

3. Imagens Políticas - Poéticas Políticas do Teatro Contemporâneo - Fátima Costa 

de Lima (líder), Stephan Arnulf Baumgärtel (líder), Tereza Mara Franzoni, 

Monique Vandresen e discentes de graduação e pós-graduação. Membros de 

outras instituições: Lorena Verzero – UBA/Celcit, Argentina; Lola Proaño Gomez 

– UBA, Argentina; (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7951766724262158 )  

 

4. Pedagogia das Artes Cênicas - Márcia Pompeo Nogueira (líder), Flavio 

Desgranges, Vicente Concilio, Heloíse Baurich Vidor, Bianca Scliar, e discentes 

da graduação e da pós-graduação. Membros de outras instituições: Marina 

Henriques Coutinho (líder) - UNIRIO e Tim Prentki – University of Winchester, 

Reino Unido. (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5259409399835641). 

 

5. Percursos de Performatividade: Mediterrâneo, África, Américas - Milton de 

Andrade Leal Junior (líder) e discentes de pós-graduação. Membros de outras 

instituições: Ignazio Buttitta (líder) - Universidade de Palermo, Itália. 

Colaboradores estrangeiros: Alessandro Ubertazzi, Universidade de Florença, 

Itália; Benedetta Terenzi, Universidade de Florença, Itália; Dora Giselle Cerdas 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0649859535471259
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3865748324867236
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7951766724262158
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5259409399835641
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Bokhan, Universidade Nacional da Costa Rica; Gabrio Zappelli Cerri, 

Universidade Nacional da Costa Rica.  

(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5123241848355401). 

 

6. ÁQIS - André Carreira (líder), Antonio Carlos Vargas Sant´Anna (UDESC/Artes 

Visuais) e discentes da pós-graduação. Membros de outras instituições: Narciso 

Telles – UFU. (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5755023399439525).  

 

Importa destacar que os projetos de pesquisa do corpo docente do PPGT estão 

diretamente vinculados aos grupos de pesquisa. Ressaltamos ainda que: a) todos os 

docentes permanentes do Programa participam dos grupos; b) os grupos buscam relações 

interinstitucionais com docentes de IES nacionais e/ou estrangeiras; c) todos os grupos 

estão vinculados ao Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil – Lattes/CNPq.  

 

3.4 Projeção dos Objetivos do Programa: 

 

Tendo em vista a consolidação e o fomento da visada latino-americana do Programa, 

intentamos ampliar as ações e convênios com Instituições de Ensino Superior no âmbito do 

MERCOSUL, de modo a incrementar as relações estabelecidas com outros países da 

América Latina, manter os existentes e estabelecer novos projetos de troca e 

enriquecimento mútuo entre pesquisadores das artes cênicas provenientes desses países. 

Já está em andamento um convênio com IUNA Instituto Universitário Nacional Del 

Arte - Departamento de Artes Dramáticas de Buenos Aires, bem como ações 

interinstitucionais efetivas com universidades do Uruguai, Peru, Chile e Cuba. Nesta 

perspectiva, o PPGT associou-se em 2012 ao Hemispheric Institute, órgão de cooperação 

internacional entre PPGs e artistas das Américas. 

O Programa vem desenvolvendo, e busca expandir, ações e projetos continuados 

de parceria com IES de países da Europa (Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal) e 

América do Norte (EUA e Canadá). 

Os docentes e discentes do Programa, além do interesse em intercâmbios 

interinstitucionais, mantém a dedicação constante na produção intelectual e na difusão de 

suas pesquisas. Entre 2017 e 2019, por exemplo, sem levar em conta outros tipos de 

produção intelectual, foram publicados 146 artigos em periódicos com ISSN, entre 

docentes, discentes e egressos. Em 2019, foram publicados 56 artigos em periódicos com 

ISSN, considerando a produção de professores, alunos e egressos O Programa segue 

estimulando docentes e discentes a ampliarem, diversificarem e buscarem internacionalizar 

suas produções, sejam bibliográficas, técnicas ou artísticas. O PPGT também vem 

cuidando de melhorar a distribuição igualitária de produção intelectual entre seus 

professores, e temos obtido bom resultado nesse quesito. 

Após estudo detalhado das características dos seus Grupos de Pesquisa 

Lattes/CNPq, bem como dos projetos de pesquisa de seus docentes, o Programa, tal como 

relatado no item “Histórico do Programa”, desenvolveu nova proposta, reestruturando a sua 

nomenclatura e seus eixos investigativos, alterando sua designação para Programa de Pós-

Graduação em Artes Cênicas (PPGAC/UDESC), com modificações em suas linhas de 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5123241848355401
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5755023399439525


 

172 
 

pesquisa. A proposta, finalizada pelo PPGT, segue os trâmites burocráticos da UDESC 

para análise e aprovação. 

O Programa busca viabilizar a candidatura de alunos latino-americanos, 

proporcionando as condições necessárias para que façam o processo seletivo à distância, 

como já possibilitado aos alunos oriundos de fora da região Sul do país. No mais recente 

Edital para processo seletivo, disponibilizado em seu site 

(https://www.udesc.br/arquivos/ceart/id_cpmenu/5781/Edital_040_2019_Aluno_Regular_P

PGT_15766036708023_5781.pdf), desenvolvido em 2019 para ser aplicado em meados de 

2020, o Programa já anuncia essa possibilidade, assim descrita: 

 

“5.3. No caso de candidatos/as brasileiros/as ou estrangeiros/as residentes 

no exterior e interessados/as em realizar a Prova Escrita de Conhecimentos 

na sede de um Programa de Pós-Graduação em seu país de residência, 

os/as candidatos/as devem assinalar essa opção no formulário de inscrição 

online e anexar o documento com aceite do/a Coordenador/a do Programa 

de Pós-Graduação, especificando onde fará a prova (...) A prova poderá ser 

escrita tanto em Português quanto em Espanhol.” 

 

A proposta de revisão e alteração da estrutura do Programa, ou as propostas de 

viabilização do processo seletivo a candidatos de outras regiões do país, bem como para 

candidatos provenientes de outros países latino-americanos, assim como as cotas para 

professores de IES das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e as cotas, motivadas por 

distintos contextos históricos e sociais, para candidatos negros, indígenas, trans* e 

portadores de deficiência, surgem a partir de avaliações contínuas realizadas pelo PPGT. 

Com efetiva participação de discentes, o Programa faz reuniões regulares - entre docentes, 

entre discentes, e entre docentes e discentes - em que debate sua estrutura organizacional 

e suas propostas de ensino e pesquisa. Dois eixos centrais pautam as comissões de 

docentes e discentes: 1) Estudo do Plano Político Pedagógico do Programa; e 2) Estudo 

de Edital do Processo Seletivo. Em 2019, para citar outro exemplo, após debate produtivo, 

acatando proposição dos discentes, o Programa reviu seus critérios para distribuição de 

bolsas, incluindo a condição socioeconômica dos alunos como índice relevante para a 

classificação dos bolsistas. Essa proposta, com total transparência de seus processos, 

conta com o acompanhamento dos próprios alunos e com auxílio constante da Assistência 

Social da UDESC, para definição e aplicação dos critérios seletivos. O orçamento do 

Programa, que conta com verba da UDESC e da CAPES, é também sempre colocado em 

pauta e é decidido, com transparência, a partir de opções estratégicas e de propostas 

colhidas dos diálogos entre docentes e discentes. 

O PPGT mantém dois periódicos on-line, disponíveis no site do Programa: A revista 

Urdimento, Qualis A1 no último quadriênio 

(http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/index) e a revista Móin Móin, Qualis B4 

no último quadriênio (http://www.revistas.udesc.br/index.php/moin). 

A revista Urdimento, disponível online, no qual mais 80% dos artigos publicados são 

de autores vinculados a instituições diferentes da UDESC, e com presença significativa de 

artigos publicados por autores estrangeiros, os números possuem dossiês temáticos 

especiais. Em 2019, por exemplo, foi publicado, entre outros, o “Dossiê Temático - 

Pedagogia do Teatro: vozes da América Latina em processos de resistência, organização 

https://www.udesc.br/arquivos/ceart/id_cpmenu/5781/Edital_040_2019_Aluno_Regular_PPGT_15766036708023_5781.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/ceart/id_cpmenu/5781/Edital_040_2019_Aluno_Regular_PPGT_15766036708023_5781.pdf
http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/index
http://www.revistas.udesc.br/index.php/moin
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e criação”, com a colaboração de professores do Uruguai (Universidad de La República - 

UdelaR) e do Peru (Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP) na comissão editorial 

do dossiê. 

No triênio 2010-2012, após mais de 10 anos de existência da revista, foi reconhecido 

o dedicado trabalho dos docentes do Programa que atuam em sua editoria, que recebeu a 

nota A1. No quadriênio 2013-2016, a excelência do trabalho editorial dos docentes e 

colaboradores resultou na manutenção do Qualis A1. A Urdimento está hospedada nos 

padrões do sistema SEER em plataforma eletrônica da UDESC, junto com as outras 

revistas da instituição. Está atualmente vinculada nos seguintes indexadores: DOAJ, 

DIADORIM, Google Scholar, REBID. Todos os artigos recebem um indicador DOI.  

A partir de 2017, a Urdimento, que traz inovações para o presente quadriênio, passa 

a ser trienal, ampliando suas publicações e incrementando a sua colaboração para difundir 

pesquisas de qualidade no campo das artes cênicas. Em 2019, a UDESC adquiriu o 

programa iThenticate, para identificar similaridades nos escritos. E a Urdimento foi uma das 

revistas selecionadas para aplicar o programa iThenticate nos artigos que serão publicados 

na revista a partir dessa data. Ou seja, os artigos aprovados para publicação são verificados 

e qualquer similaridade de escritos com outras publicações já existentes - artigos ou livros 

-, desde que não estejam devidamente referenciadas, são informadas aos autores, para 

que realizem as alterações necessárias, tendo em vista a garantia do almejado ineditismo 

de cada artigo publicado pela revista. 

A revista Móin-Móin, por sua vez, apresenta como uma de suas riquezas a 

especificidade de seu âmbito investigativo, pois enfoca estudos no campo do Teatro das 

Formas Animadas, e trata-se do único periódico no Brasil exclusivamente voltado a essa 

linguagem cênica. O periódico realizou a transição de um sistema pdf para o sistema SEER, 

possibilitando que os artigos possam ser acessados individualmente. Apesar de sua 

inegável importância para a área do Teatro de Formas Animadas, inclusive em nível 

internacional, o periódico demonstra ainda dificuldade em manter a regularidade de suas 

publicações anuais, e vem buscando apoio entre docentes e discentes para aprimorar sua 

organização editorial. No triênio 2010-2012, a revista recebeu a nota B3, e, no quadriênio 

seguinte, a nota B4. 

Por se tratar de uma revista com recorte temático específico, não consegue ter a 

mesma quantidade de citações de outros periódicos, o que pode ser facilmente 

compreendido, por atender a uma quantidade delimitada de pesquisadores. A riqueza da 

revista, a única no Brasil com esse tema, traz também prejuízos se tomarmos em 

perspectiva uma avaliação quantitativa de suas citações para medir seu impacto. Em busca 

do aprimoramento de sua qualidade editorial, a revista Móin Móin lançou em 2019 um 

número especial (v.2, nº 21, 2019), como resultado de evento internacional realizado pelo 

PPGT, na UDESC: “3º PRO-VOCAÇÃO-Encontro Internacional sobre Formação no Teatro 

de Animação”. Número da revista que contou com a participação de pesquisadores e 

artistas que integraram o evento na UDESC, provenientes de instituições de ensino de 

diversos países, como: Romênia (Universidade Nacional de Teatro e Cinema - UNATC), 

Canadá (Université du Quebec), Argentina (Universidad de San Martín – UNSAM), Rússia 

(St. Petersburg Theater Arts Academy), Polônia (Academia de Teatro de Varsóvia), França 

(Université Paul Valéry Montpellier 3, Université de Picardie Jules Verne, e Université de 

Strasbourg), entre outros. 
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Os recentes números das revistas Urdimento e Móin Móin, sempre empenhadas em 

difundir investigações de excelência produzidas por pesquisadores de outras instituições 

de ensino e pesquisa, somados a outras ações que serão descritas ao longo deste relatório, 

podem servir como indícios do interesse e do esforço de docentes e discentes do 

PPGT/UDESC pelo intercâmbio com outras IES, e a vontade crescente de 

internacionalização do Programa. As propostas, projetos e ações em curso nos dão 

fundamentos para acreditar que o PPGT pode, não apenas consolidar, mas ampliar seu 

campo de atuação, sem perder a qualidade acadêmica e artística de sua produção.  

 

4. Perfil do Egresso 

 

Os egressos do PPGT trabalham tanto na área artística (atores, diretores, 

cenógrafos, dramaturgos e preparadores vocais e corporais) quanto na área de ensino 

(fundamental, médio e superior) e do teatro comunitário (oficinas e projetos contínuos para 

comunidades), e em instituições culturais (SESC-SC, Fundação Catarinense de Cultura – 

FCC, etc).  

Entre os egressos com características predominantemente artísticas chama nossa 

atenção o fato de que muitos alunos e ex-alunos eram uma presença constante entre os 

ganhadores da região Sul de editais de fomento nacionais (FUNARTE e outros) enquanto 

estes ainda existiam. Nos editais estaduais e municipais, os egressos do PPGT formam 

uma parcela significativa de ganhadores de apoio financeiro. Devido a esses dados, 

podemos afirmar que a formação no PPGT ajuda a consolidar a posição dos artistas 

egressos no mercado de trabalho criativo.  

Os egressos do Programa atuam com frequência na docência de universidades 

brasileiras, espalhadas por todas as regiões do país. Temos também egressos em cátedras 

de universidades estrangeiras, como o professor Rodrigo Benza Guerra, da Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), que segue próximo ao Programa, tendo participado, 

em 2019, da editoria do Dossiê Temático: “Pedagogia do Teatro: vozes da América Latina 

em processos de resistência, organização e criação artística”, da Revista Urdimento 

(http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/16606/10858). 

Muitos egressos do Programa seguem suas pesquisas, realizando pós-doutorado 

em IES nacionais ou estrangeiras, tais como: Wellington Menegaz, que desenvolve 

pesquisa de pós-doutorado no PPGT/UDESC; Melissa da Silva Ferreira, que faz estágio de 

pesquisa no Martin E. Segal Theatre Center, na City University of New York (CUNY), como 

parte do pós-doutorado no Programa de Pós-graduação em Artes da Cena da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP); entre outros 

Por atuarem junto a Instituições de Ensino Superior, ou realizarem pós-doutorado 

em IES, e seguirem vinculados ao ensino e a pesquisa, os egressos do PPGT/UDESC têm 

uma produção intelectual digna de ser notada. Na Plataforma Sucupira, lançamos algumas 

dessas produções, para darmos uma noção delas, já que se torna muito difícil um 

levantamento completo dessas produções, pela grande quantidade de egressos do 

Programa. 

Se levarmos em conta apenas os alunos formados nos últimos anos (2013-2019), 

são 30 os egressos do PPGT que atuam como docentes em universidades brasileiras. 

 

http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/16606/10858
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O programa conta também com quantidade expressiva de doutorandos que atuam 

em IES nacionais. No final de 2019 e início de 2020, temos 18 docentes de IES 

realizando o Doutorado no Programa. 

 

5. Oferta e Demanda de Vagas em 2019: 

 

- Número de vagas ofertadas no ano – Mestrado- 19 

- Número de inscritos no ano – Mestrado- 72 

- Número de aprovados no ano – Mestrado- 19 

- Número de vagas ofertadas no ano – Doutorado- 21 

- Número de inscritos no ano – Doutorado- 56 

- Número de aprovados no ano – Doutorado- 21 

 

6. Integração com a Graduação 

 

Todos os docentes permanentes do PPGT/UDESC atuam como professores da 

graduação, e os processos de ensino e aprendizagem propostos interseccionam graduação 

e pós-graduação, pois priorizam, no próprio modo de transmissão e produção de 

conhecimentos, a investigação acadêmica como característica central do projeto 

pedagógico do curso de Licenciatura em Teatro. 

O PPGT, em diálogo estreito com o Departamento de Artes Cênicas da UDESC, 

propõe que a formação dos alunos da graduação seja compreendida também como a 

formação de pesquisadores. Não somente no desenvolvimento de projetos de Iniciação 

Científica (IC), mas também na própria estrutura pedagógica do curso de graduação 

(Licenciatura em Teatro), que está embasada na formação de um pedagogo-artista-

pesquisador. Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos alunos são desenvolvidos 

como pesquisas acadêmicas, com a redação de texto que fundamente teórica e 

metodologicamente um objeto de estudos escolhido pelos próprios alunos, a partir de uma 

temática a ser investigada ou mesmo de uma proposta prática efetivada pelos discentes da 

graduação. Ao final do processo, o texto do TCC é “defendido” pelo discente, em uma banca 

formada pelo orientador da pesquisa e dois professores convidados - via de regra, um 

pertencente ao Departamento de Artes 

Cênicas e outro de fora (por vezes egressos do Programa), que fazem a análise do 

trabalho e a arguição dos formandos. 

A estrutura curricular e as disciplinas da graduação são pensadas de modo a 

incentivar a atitude investigativa dos discentes, que são convidados a pesquisar os 

assuntos abordados em cada disciplina, para além da mera transmissão de conteúdos 

pelos docentes. A partir do quinto semestre do curso - quando se iniciam as Disciplinas 

Metodologia do Texto Acadêmico e TCC -, os alunos vão definindo seus projetos de 

pesquisa, e buscam articular a prática (artística ou pedagógica) com a teoria. 

Antes do final do curso, e da banca de TCC portanto, os graduandos têm a 

possibilidade de participar do Seminário de Pesquisa em Artes Cênicas – SPAC, 

coordenado por docentes e discentes do PPGT, e que reúne pós-graduandos, bolsistas de 

IC e alunos da graduação em fase final de seu Trabalho de Conclusão de Curso, para 

debaterem seus projetos de pesquisa. O seminário é organizado conjuntamente pelos 
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professores da Disciplina Metodologia de Pesquisa (pós-graduação) e das Disciplinas 

Metodologia do Texto Acadêmico e TCC (graduação). Os graduandos, em convivência e 

diálogo com pós-graduandos, têm aqui um espaço profícuo, que amplia a compreensão do 

ambiente acadêmico de uma pós-graduação e da estrutura formal de uma pesquisa 

científica, e acabam por compreender melhor o projeto de pesquisa que estão 

desenvolvendo. 

O PPGT se dedica a acolher alunos de outras IES, provenientes de todas as regiões 

do país, e faz disso componente importante de sua política pedagógica, como referido e 

demonstrado anteriormente, mas também incentiva os alunos da graduação, que denotem 

interesse pela pesquisa acadêmica, a ingressarem em programas de pós-graduação, 

dando continuidade a seus ímpetos investigativos, seja na UDESC ou em outras IES. 

Os docentes do PPGT buscam ainda aproximações entre a pós-graduação e a 

graduação a partir de abordagens específicas propostas nas próprias disciplinas. Os 

professores que atuam no âmbito da pedagogia das artes cênicas, por exemplo - Flávio 

Desgranges, Heloise Vidor, Marcia Pompeo e Vicente Concílio -, que, no curso de 

Licenciatura em Teatro, costumam ministrar as disciplinas “Estágio na Escola I e II” e 

“Estágio em Contextos Comunitários I e II”, que articulam a teoria com a prática docente, 

convidam, sempre que pertinente, alunos da pós-graduação para apresentarem suas 

pesquisas, diretamente relacionadas aos temas das disciplinas em questão. Essas 

investigações são muito bem recebidas pelos alunos da graduação, que são estimulados a 

ler previamente um texto acadêmico produzido pelo pesquisador e a elaborar questões para 

o encontro com o discente da pós-graduação convidado para a aula. 

Os alunos da graduação são regularmente convidados para assistir as palestras, 

aulas ou participar de oficinas de professores brasileiros e estrangeiros convidados pelo 

PPGT; como as propostas pelos seguintes docentes, neste quadriênio, em ordem 

alfabética: Ashley Lucas (Universidade de Michigan); Didier Plassard (Universidade Paul 

Valéry Montpellier 3, França); Dodi Leal (UFSB, Brasil); Lola Proaño Gómez (Universidade 

de Buenos Aires, Argentina); Lorena Verzero (Universidade de Buenos Aires, Argentina); 

Luciana Lyra (UERJ, Brasil); Maria Lucia Pupo (USP, Brasil); Marina Henriques Coutinho 

(UNIRIO, Brasil); Tim Prentki (Universidade de Winchester, Reino Unido); entre outros 

São também convidados a participar dos eventos organizados pelo Programa, como 

os seguintes, realizados na UDESC: Colóquio Pensar a Cena Contemporânea (2017); V 

Encontro Nacional de Pedagogia das Artes Cênicas (2017); Jornada Latino-Americana de 

Estudo Teatrais (2018); Encontro Nacional de Iluminação Cênica - A Luz em Cena (2019); 

Pro-Vocação - 3º Encontro Internacional sobre Formação no Teatro de Animação (2019), 

entre outros. 

Os discentes da graduação conhecem, acompanham e participam ativamente dos 

projetos e ações de pesquisa dos professores e também de projetos desenvolvidos por 

alunos de pós-graduação. Em muitos casos, como já ressaltado, integram diretamente os 

grupos de pesquisa coordenados pelos docentes do Programa. Além do que: a) assistem 

e debatem os espetáculos e experimentações cênicas propostas pelos docentes e 

discentes do Programa; b) leem e analisam os livros e artigos de seus professores, bem 

como as produções intelectuais desenvolvidas em outras IES; c) acompanham e discutem 

as proposições teóricas e as inovações artísticas em curso. 

 

https://www.udesc.br/arquivos/ceart/id_cpmenu/2945/Lorena_Verzero__Ementa_m_dulo__15447906130015_2945.docx
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As pesquisas dos docentes permanentes, inscritas e efetivadas no âmbito da pós-

graduação, constituem-se com coerência vertical, e se retroalimentam nos processos de 

ensino e aprendizagem realizados também no âmbito da graduação, pela busca contínua 

de diálogo entre o PPGT e o DAC. 

Como exemplo da participação dos alunos da graduação nas pesquisas 

empreendidas pelos docentes do Programa, podemos destacar os seguintes Grupos de 

Pesquisa, registrados no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil Lattes/CNPq, que, 

como descrito no site de cada grupo, acolhem graduandos como participantes ativos: 

 

1. Inter-textos 

 (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0649859535471259 ) 

2 Poéticas Teatrais 

 (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3865748324867236 ) 

3. Imagens Políticas 

 (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7951766724262158 ) 

4. Pedagogia das Artes Cênicas 

 (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5259409399835641 ) 

6. ÁQIS 

 (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5755023399439525 ) 

 

Como já apontado, os docentes permanentes do PPGT atuam também na graduação 

e desenvolvem programas e ações práticas e/ou teóricas regulares que têm vínculo efetivo 

com seus projetos de pesquisa, e que envolvem direta ou indiretamente os graduandos. 

Citamos mais alguns exemplos, entre outros: 

 

- O Professor Vicente Concílio, coordenador do projeto de pesquisa “Ação sobre o 

modelo: a peça didática de Bertolt Brecht e a prática de encenação como aprendizado” 

(cadastrado no Coleta), que investiga a teoria e prática de textos elaborados pelo 

dramaturgo Bertolt Brecht e que receberam a alcunha de peças didáticas, criou, com a 

participação de alunas da graduação e pós-graduação, o Coletivo Baal. O grupo de 

pesquisa, além dos estudos teóricos, montou os espetáculos “BadenBaden” e “Diz que 

sim”, apresentado e debatido com os alunos no Teatro da UDESC, além de circular por 

escolas, teatros de Florianópolis e cidades do interior do estado, e participar de festivais 

nacionais. Criado em 2014, a partir do espetáculo “BadenBaden”, o grupo segue sua 

trajetória, acolhendo novos alunos, e estreando o espetáculo “Diz que Sim”, em 2017, que 

segue sendo apresentado durante o período deste quadriênio. 

https://www.udesc.br/ceart/noticia/professor_da_udesc_dirige_peca_que_sera_apresenta

da_neste_fim_de_semana_em_florianopolis 

 

- A professora Heloise Vidor, coordenadora do projeto de pesquisa “Teatro, Leitura, 

Literatura e Educação: Encontros com o Texto” (Cadastrado no Coleta), que aborda o 

trabalho com o texto escrito no âmbito da formação do professor de teatro, dirigiu o 

espetáculo “O Coro dos Maus Alunos”, em 2019, em que discentes da graduação 

participam como atores. Durante o processo de criação do espetáculo, baseado no texto 

do dramaturgo português Tiago Rodrigues (2008), a docente desenvolveu com os 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0649859535471259
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3865748324867236
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7951766724262158
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5259409399835641
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5755023399439525
https://www.udesc.br/ceart/noticia/professor_da_udesc_dirige_peca_que_sera_apresentada_neste_fim_de_semana_em_florianopolis
https://www.udesc.br/ceart/noticia/professor_da_udesc_dirige_peca_que_sera_apresentada_neste_fim_de_semana_em_florianopolis
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graduandos abordagens teóricas e práticas que envolvem seu projeto de pesquisa, 

tomando o texto escrito como mote para uma prática artística que se dê em diálogo com 

perspectivas de ensino e aprendizagem do teatro. O espetáculo conta com a (co)direção 

da egressa do Programa Barbara Biscaro, que levou para o processo sua pesquisa de 

doutorado sobre voz e coralidade nos processos teatrais. O espetáculo foi apresentado e 

debatido com outros alunos da graduação, além de receber jovens de escolas no Teatro da 

UDESC, de fazer temporada na capital, circular por cidades do interior do estado, e 

participar de festivais em âmbito nacional.  

http://cultura.sc.gov.br/programacao/740-coro-dos-maus-alunos 

 

- O professor Paulo Balardim, que coordena o projeto de pesquisa “Transformações 

na Poética da Linguagem do Teatro de Animação” (Cadastrado no Coleta), e estuda, em 

perspectiva estética e histórica, variadas formas e princípios dessa prática teatral, dirigiu 

com alunos da graduação o espetáculo “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, em 

2017. A proposta de encenação do espetáculo está calcada na experimentação de distintas 

formas de teatro de animação, além de elementos próprios da cultura popular, que são 

alternados em função das cenas, ao longo da montagem. O espetáculo conta ainda com a 

preparação vocal da discente Daiane Dordete, que coordena o projeto de pesquisa “Voz 

em Performance” (Cadastrado no Coleta). As investigações dos docentes, também nesse 

caso, interseccionam graduação e pós-graduação em seus processos de ensino e 

pesquisa. A montagem desse espetáculo estimulou os alunos e o professor a criarem a Cia 

Caras de Boneco, grupo teatral que segue apresentando o referido espetáculo e começa a 

sonhar com novas invenções nesse campo de linguagem cênica. O espetáculo, além de 

teatro da capital, percorreu várias cidades do estado. 

https://omirantejoinville.com.br/2017/10/03/udesc-apresenta-peca-auto-da-compadecida-

joinville/ 

 

- O professor Flávio Desgranges, que coordena o projeto de pesquisa “Dispositivos 

para uma Dramaturgia do Espectador” (cadastrado no Coleta) desenvolve, desde fevereiro 

de 2018, e ainda em vigor, o programa “Por uma Arte do Espectador”, em parceria com o 

SESC Prainha, em Florianópolis, em que uma vez por mês são apresentados espetáculos 

para alunos de escolas públicas, especialmente as turmas noturnas de EJA (Educação para 

Jovens e Adultos). Nos encontros, também abertos para o público em geral, são propostos 

a realização de “debates performativos” após cada apresentação. O iNerTE - Instável 

Núcleo de Estudos de Recepção Teatral, grupo de pesquisa coordenado pelo docente, 

conta com alunos da pós-graduação e da graduação como integrantes, e, vale ressaltar, os 

demais alunos da graduação são espectadores-participantes assíduos do referido 

programa. Os “debates performativos”, com a participação gratuita dos alunos das escolas 

públicas, ocorrem também no período do Festival Palco Giratório do SESC. 

https://www.sesc-sc.com.br/site/agenda/debate-performativo 

 

- Para além dos projetos coordenados por docentes do Programa, muitos dos 

projetos de pesquisa desenvolvidos por discentes contam a participação direta de alunos 

da graduação. Como é o caso do espetáculo “Agoniza mas não morre”, parte da pesquisa 

de doutorado de Henrique Bezerra, que investiga os jogos de improvisação nos processos 

http://cultura.sc.gov.br/programacao/740-coro-dos-maus-alunos
https://omirantejoinville.com.br/2017/10/03/udesc-apresenta-peca-auto-da-compadecida-joinville/
https://omirantejoinville.com.br/2017/10/03/udesc-apresenta-peca-auto-da-compadecida-joinville/
https://www.sesc-sc.com.br/site/agenda/debate-performativo
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de ensino e de criação teatral. O espetáculo, que embasa a pesquisa prática do doutorando 

e conta com a atuação de graduandos, segue sendo apresentado em bares da cidade, além 

de participar de festivais em âmbito nacional. 

https://ndmais.com.br/blogs-e-colunas/marcos-cardoso/agoniza-mas-nao-morre-percorre-

redutos-do-samba-em-florianopolis/ 

 

Importa ressaltar também os eventos artístico-culturais propostos pelo 

CEART/UDESC, que recebe a presença regular de alunos da pós-graduação, da 

graduação e do público em geral. Coordenado pela professora Daiane Dordete, docente 

permanente do Programa e diretora de extensão do Centro de Artes, o projeto CEART 

Aberto à Comunidade (https://www.udesc.br/ceart/ceartaberto/noticias) recebe, entre 

outras, propostas de docentes e discentes dos programas de pós-graduação, 

proporcionando espaço de encontro dos graduandos com as pesquisas desenvolvidas na 

pós-graduação. 

A seguir o convite para que propostas sejam apresentadas no referido projeto: 

https://www.udesc.br/ceart/noticia/udesc_recebe_propostas_de_atividades_para_pr

ojeto_ceart_aberto_a_comunidade 

 

No link abaixo, destacamos, para citar alguns entre os vários exemplos possíveis no 

âmbito do referido projeto - ou mesmo de outras iniciativas similares, desenvolvidas na 

universidade ou em instituições culturais da cidade -, a apresentação do espetáculo “Vô me 

encondê aqui”, fruto da pesquisa de doutorado de Drica Santos (Adriana Patrícia dos 

Santos), realizado no PPGT/UDESC. Na mesma programação, podemos também apontar 

o espetáculo “Bia-Boa”, vinculado à pesquisa de doutorado de João Vitor Mulato (João Vitor 

Ferreira Nunes), em desenvolvimento no PPGT. E também do espetáculo “Canto para 

quem é de noite”, elaborado a partir do projeto de pesquisa “Programa NEGA - Negras 

Experimentações Grupo de Artes” (cadastrado no Coleta), coordenado pela professora 

Fátima Costa de Lima, com alunos(as) da graduação e pós-graduação, e que dá apoio e 

suporte à prática e à pesquisa de um grupo cênico, o Coletivo NEGA, composto por atores 

e atrizes negros(as), com o objetivo de valorização das expressões culturais de origem 

africana e afro-brasileiras na cena catarinense e brasileira: 

https://www.udesc.br/ceart/noticia/ceart_aberto_a_comunidade_ocorre_na_udesc_

em_9_de_novembro_integrando_programacao_do_mes_da_consciencia_negra 

 

7. Considerações sobre as ações corretivas a partir da Avaliação Quadrienal 

2013-2016 

 

O histórico e as ações recentes do PPGT, acima relatadas, indicam como o 

Programa vem enfrentando seus desafios, não apenas respondendo aos comentários da 

avaliação quadrienal da Capes, mas também mantendo seu compromisso de busca pelo 

desenvolvimento de um ambiente de excelência, tanto no âmbito do ensino, quanto da 

pesquisa. 

A seguir, faremos comentários específicos acerca de como o Programa vem 

buscando adotar ações corretivas e manter as conquistas, tal como apontado na última 

avaliação quadrienal. 

https://ndmais.com.br/blogs-e-colunas/marcos-cardoso/agoniza-mas-nao-morre-percorre-redutos-do-samba-em-florianopolis/
https://ndmais.com.br/blogs-e-colunas/marcos-cardoso/agoniza-mas-nao-morre-percorre-redutos-do-samba-em-florianopolis/
https://www.udesc.br/ceart/ceartaberto/noticias
https://www.udesc.br/ceart/noticia/udesc_recebe_propostas_de_atividades_para_projeto_ceart_aberto_a_comunidade
https://www.udesc.br/ceart/noticia/udesc_recebe_propostas_de_atividades_para_projeto_ceart_aberto_a_comunidade
https://www.udesc.br/ceart/noticia/ceart_aberto_a_comunidade_ocorre_na_udesc_em_9_de_novembro_integrando_programacao_do_mes_da_consciencia_negra
https://www.udesc.br/ceart/noticia/ceart_aberto_a_comunidade_ocorre_na_udesc_em_9_de_novembro_integrando_programacao_do_mes_da_consciencia_negra
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Embora tenha mantido o mesmo número de conceitos Muito Bom e aumentado em 

apenas um caso o número de conceitos Bom, ao entrar no quadriênio 2013-2016 o 

PPGT/UDESC já havia subido sua nota e não possuía nenhum conceito Regular. Ou seja, 

o Programa manteve a sua avaliação média, e manteve a nota 5. 

Na atribuição de conceitos pela Comissão de Avaliação da CAPES, observa-se 

subitens que repetem ou retornam ao conceito Bom: o menor conceito hoje atribuído ao 

Programa nos subitens de avaliação. 

A seguir, apresentamos os itens que permanecem atualmente com conceito Bom e 

nossas propostas e tentativas de mudar este conceito para Muito Bom. 

De acordo com a avaliação do último quadriênio, os itens com déficit de 

desenvolvimento – ou seja, que receberam o conceito Bom - foram: 

 

a) "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", em "Proposta do Programa". 

Ações corretivas: Apesar de termos ampla aceitação de nossos egressos em 

Concursos Públicos para Professores/as em universidades públicas brasileiras 

desde 2009 até 2016, 34 (50%) dos 68 doutorandos e doutorados que ingressaram 

no programa se tornaram professores em IES públicas na área do programa. O 

PPGT não desenvolveu ainda a contento sua proposta de Internacionalização. O 

corte do PROAP na metade de 2015 se torna determinante para a dificuldade de 

realizar o projeto de Internacionalização do programa, elaborado no segundo 

semestre de 2014. Ainda assim, aumentou em muito a saída de docentes e discentes  

para fora do país (em 2016, por exemplo, 66% dos Professores/as Permanentes do  

PPGT/UDESC foram convidados e participaram em eventos no exterior), onde foram  

travadas relações e encaminhados convênios em vias de serem concretizados no  

quadriênio que se inicia. Entre 2017 e 2019, 10 (dez) de nossos doutorandos  

realizaram estágios de pesquisa no exterior. 

 

b) "Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do 

programa", em “Corpo Docente". 

Ações corretivas:  Entendemos que, a partir de um esforço da coordenação nos 

últimos dois anos do último quadriênio, atualmente este não é um tipo de problema 

que se possa constatar no corpo docente do Programa. Além do mais, os cinco 

professores que ingressaram recentemente no Programa não apresentam este tipo 

de cenário em sua própria produtividade. 

 

c) "Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de 

avaliação em relação aos docentes do programa", em “Corpo Discente, Teses e 

Dissertações". 

Ações corretivas: Talvez a  Comissão de Avaliação da CAPES não tenha entendido 

que, de acordo com as regras do próprio programa e seguindo indicativos da própria 

CAPES e do CNPq, docentes recém ingressantes no Programa devem orientar no 

mínimo três Mestrandos/as e, somente depois de finalizadas e defendidas suas 
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dissertações, podem orientar Doutorandos/as. Recebemos 5 docentes novos nos 

últimos dois anos - por necessidade de integralizar o Corpo Docente, dada a 

aposentadoria de 4 professores/as - que, a partir de 2019, terão o mínimo requisitado 

pelas normas de Dissertações por eles/as orientadas, e poderão então aumentar e 

diversificar as orientações para Mestrado e Doutorado. Com isto, esta situação 

transitória e circunstancial estará resolvida. 

 

d) "Produção artística qualificada do Programa por Docente Permanente", em 

"Produção Intelectual". 

Ações corretivas: Integrando o Corpo Docente Permanente do programa não 

somente professores/as-artistas, mas também teóricos, críticos e historiadores das 

artes cênicas (30% do Corpo Docente), entendemos que esta exigência deva ser 

revista pela CAPES à luz de que esta composição do conjunto de professores em 

nada difere de outros programas da área. 

 

e) "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", em "Inserção 

Social". 

Ações corretivas: Interpretamos esta avaliação como atribuída à integração e 

cooperação internacional - quanto a isto, ver primeiro item analisado nesta mesma 

listagem. No território nacional, são diversas as trocas de nossos/as docentes com 

outros programas e centros de investigação na área, cujos docentes se integram a 

nossos projetos de pesquisa, participam de nossas bancas e co-orientam alguns de 

nossos/as estudantes, entre outras atividades parceiras e conjuntas. Por fim, se a 

Comissão e Avaliação da CAPES ainda concede conceitos Bom a cinco subitens de 

nossa última avaliação, registro aqui que são questões que ocupam o centro da 

atenção da Coordenação do PPGT nos últimos anos, algumas já em avançado 

estagio de superação. A mais problemática diz respeito à Internacionalização: 

embora o Corpo Docente do PPGT/UDESC  hoje tenha construído um intenso 

trânsito por América e Europa, principalmente - através de participações de docentes 

e discentes em eventos e publicações, da integração de alunos estrangeiros 

(atualmente há 4 estudantes estrangeiros estudando no programa: 1 argentina, 1 

cubana, 1 portuguesa e 1 espanhol) e Pos-Doc realizados fora do Brasil -, o 

programa necessita de mais recursos (que foram reduzidos, como já dito, a partir de 

julho de 2015). 

 

O PPGT/UDESC contribui de diversas maneiras com o desenvolvimento da região 

em que está situado. Citaremos a seguir algumas destas contribuições: Um número grande 

de alunos do PPGT-UDESC trabalha em atividades do ensino em instituições públicas 

municipais e estaduais, ou em outras IES públicas (estaduais e federais) de Santa Catarina 

e do Sul do Brasil. Além disso, muitos Mestrandos e Doutorandos participam de projetos 

em editais de fomento à atividade das artes cênicas (editais de montagem e circulação nas 

Artes Cênicas), e acabam por constituir presença constante no mercado de trabalho 

artístico da cidade de Florianópolis e no Estado de Santa Catarina (Rio Grande do Sul e 
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Paraná também, pois vários/as discentes do PPGT são oriundos/as destes Estados). Dada 

a alta produção artística e técnica dos/as acadêmicos/as, a integração do PPGT com a 

sociedade é firme e profunda na área artística - uma área que ainda despende muita energia 

para firmarse como necessária a uma sociedade civil desenvolvida. O programa contribui 

desde meados de 2014 com o Mestrado Profissional ProfArtes. Seu coordenador nacional 

é professor permanente do PPGT. Além disso, cinco outros professores permanentes deste 

programa se integram ao ProfArtes, onde orientam estudantes que, por perfil e exigência 

deste programa, são professores/as de escolas de Ensino Fundamental e Médio em Santa 

Catarina. O PPGT compartilha com o ProfArtes sala de aula e disciplinas que, antes 

ministradas somente a estudantes do PPGT, passaram a receber os do ProfArtes. 

Alguns exemplos de parceria entre professores/as do programa e da UFSC: a 

coordenadora do programa pertence ao Núcleo de Estudos Benjaminianos-NEBEN/UFSC; 

o Professor Pedro Martins ao Núcleo de Estudos Arte, Cultura e Sociedade na América 

Latina e CaribeMUSA/UFSC; as Professoras Dras. Maria Brígida de Miranda e Daiane 

Dordete Steckert Jacobs  contribuem com a organização do evento internacional da 

Fazendo Gênero, da UFSC. Além disso, professores/as do PPGT/UDESC participam 

sistematicamente de eventos e Bancas de Mestrado e Doutorado na UFSC (embora não 

em PPG de Teatro, pois a UFSC não o possui, mas em outras áreas das Artes e Ciências 

Humanas, como Design, História e Literatura). Egressos do programa tornaram-se 

professores/as efetivos do PPGT/UDESC: Dr. Paulo Balardim e Dra. Daiane Dordete 

Jacobs, no último quadriênio. Além disso, docentes do PPGT atuam como palestrantes e 

oficineiras/os em oficinas de formação contínua e de extensão em nossa mesorregião. Os 

trabalhos artísticos oriundos das pesquisas teóricas e práticas de professores e acadêmicos 

cumprem temporadas no Estado de Santa Catarina e entram nos circuitos de circulação 

nacionais, tais como o Palco Giratório do SESC e Prêmio Myriam Muniz (montagem e 

circulação). A coordenação do PPGT organiza, em parceria com o Departamento de Artes 

Cênicas, vários eventos - palestras com convidados externos, mesas redondas, seminários 

de pesquisa, oficinas, demonstrações de trabalhos cênicos, perfo-palestras, e exposições 

de fotografias e apresentações de audiovisuais –, todos abertos à comunidade catarinense. 

Cabe destacar a Especialização Lato Sensu "Arte no Campo", de cujo corpo docente 4 

professores do programa fazem parte. Trata-se de uma iniciativa de formação de 

educadores de artes, integrantes do movimento Reforma Agrária e de outros egressos de 

cursos de graduação em artes. Além da formação artística e pedagógica, a especialização 

permite a integração de pesquisadores e artistas-professores de contextos sociais distintos, 

tornando as barreiras sociais no campo simbólico e acadêmico um pouco menos duras. 

Finalizado o curso, em 2016 foi lançado o livro "Arte no Campo: Perspectivas Políticas e 

Desafios", que reúne reflexões de docentes, pesquisadores/as convidados/as e discentes 

do curso. O sucesso do projeto levou à realização de novo parceria UDESC-INCRA, desta 

vez projeto de extensão intitulado FORMAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DA 

JUVENTUDE CAMPONESA para jovens da Reforma Agrária. O projeto forneceu formação 

e acompanhamento na elaboração e produção de 14 projetos criados por esta juventude, 

realizados em assentamentos do Oeste de Santa Catarina. O projeto, coordenado por três 

professoras do PPGT-UDESC, finalizou-se em agosto de 2017 e foi considerado pelas 

comunidades envolvidas como de grande importância para o Oeste de Santa Catarina. 
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Há interfaces com a Educação Básica por meio de acadêmicos que assumiram carga 

horária nesse ensino, bem como por meio de projetos de pós-graduação na área de Teatro 

e Educação via PIBID, com coordenação e outras contribuições de professores/as e 

discentes do Programa. Neste sentido, o PPGT se fortaleceu ao ponto de estar em vias de 

consolidar sua terceira Linha de Pesquisa na área de Pedagogia do Teatro - com os/as 

Professores/as Doutores/as Márcia Pompeo Nogueira, Flávio Augusto Desgranges de 

Carvalho, Heloíse Baurich Vidor e Vicente Concilio (os dois últimos já coordenaram o 

PIBID/UDESC) e seus/suas orientandos e orientandas, de Mestrado e Doutorado. Esta 

Linha de Pesquisa encontra-se em parceria direta com as instituições de ensino de nossa 

região. 

Vale ressaltar, ao tratar da amplitude nacional do PPGT e da integração com outras 

IES, os egressos que atuam como professores em IES e os atuais doutorandos que são 

professores em IES, tal como demonstrado a seguir: 

 

- Se levarmos em conta apenas os alunos formados nos últimos anos (2013-2019), 

são 30 (trinta) os egressos do PPGT que atuam como docentes em universidades 

brasileiras, em ordem alfabética:  

 

• Adriana Montanheiro (Professora da UDESC – Departamento de Moda); 

• Angelo Passos (Professor da Universidade Estadual do Rio Grande do sul - 

UERGS)o Barbara Biscaro (Professora da UDESC/Teatro); 

• Bruno Borseti (Professor das Faculdades Integradas Hélio Alonso- FACHA); 

• Carine Xavier (Professora do Instituto Federal do Paraná - IFPR); 

• Cassia Miranda (Professora da Universidade Federal do Tocantins - UFT); 

• Cecilia L. Campos (Professora da Universidade Regional do Cariri - URCA); 

• Daiane Dordete (Professora da UDESC/Teatro); 

• Debora Zamariola (Professora da Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC); 

• Diego de Medeiros (Professor da UDESC/Teatro); 

• Eduardo Walger (Professor da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR); 

• Fabiana Lazzari (Professora da Universidade de Brasília - UnB); 

• Francisco Gaspar (Professor da UNESPAR); 

• Heloisa Marina (Professora da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG); 

• Jurandir Pereira (Professor da Universidade Federal do Maranhão –UFMA); 

• Keila Fonseca e Silva (Professora do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN); 

• Leon de Paula (Professor da Universidade Federal do Tocantins - UFT); 

• Ligia Marina (Professora da Universidade Federal de Sergipe – UFS); 

• Luciano Flavio de Oliveira (Professor da Universidade Federal de Rondônia – 

UNIR); 

• Marcos Machado Chaves (Professor da Universidade Federal da Grande 

Dourados – UFGD); 

• Marilia Carbonari (Professora da UFSC); 

• Maysa Gonçalves (Professora da Universidade de Brasília – UnB); 
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• Michele Schiocchet (Professora da Universidade Federal de Paraná - UFPR); 

• Milene Duenha (Professora da UNESPAR); 

• Priscila Padilha (Professora da UFSC); 

• Raquel Guerra (Professora da Universidade Federal de Santa Maria-RS – UFSM); 

• Raquel Purper (Professora do Instituto Federal de Brasília - IFB); 

• Renata Roel (Professora da UNESPAR); 

• Sonia Velloso (Professora da Fundação Universidade Regional de Blumenau-SC 

- FURB); 

• Wellington Menegaz (Professor da Universidade Federal de Uberlândia - UFU) 

 

- O programa conta também com quantidade expressiva de doutorandos que atuam 

em IES nacionais. No final de 2019 e início de 2020, temos 18 (dezoito) docentes de IES 

realizando o Doutorado, em ordem alfabética: 

 

• Adriana Moreira Silva (Professora na Universidade Federal do Amapá – UNIFAP); 

• Ana Socorro Ramos Braga (Professora da Universidade Federal do Maranhão –

UFMA); 

• Cristóvão de Oliveira Carraro (Professor da Universidade Estadual do Paraná - 

UNESPAR); 

• Daniela Rosante Gomes (Professora Universidade Federal do Tocantins - UFT); 

• Flaviane Flores Vieira de Magalhaes (Professora na Universidade Federal do 

Amapá – UNIFAP); 

• Gladistoni dos Santos Tridapalli (Professor Faculdade de Artes do Paraná - FAP); 

• Henrique Bezerra de Souza (Professor colaborador da UDESC); 

• Itamar Wagner Schiavo Simoes (Professor da Fundação Universidade Regional 

de Blumenau – FURB); 

• Jurandir Pereira (Professor da Universidade Federal do Maranhão –UFMA); 

• Lucia Helena Martins (Professora da Universidade Estadual do Paraná – 

UNESPAR); 

• Luiz Naim Haddad (Professor da Universidade Federal de Santa Maria– UFSM); 

• Mabile Borsatto (Professora da UNESPAR); 

• Mariclécia Bezerra de Araújo (Professora da Faculdade do Seridó – FAS); 

• Moira Beatriz Albornoz Stein (Professora da Universidade Federal de Pelotas – 

UFPEL); 

• Rodolfo Marchetti Lorandi (Professor da Fundação Universidade Regional de 

Blumenau – FURB); 

• Rosa Adelina Sampaio Oliveira (Professora da Universidade Federal do Tocantins 

- UFT); 

• Silvia Loch (Professora da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC -); 

• Virgínia Jorge Silva Rodrigues (Professora da UFSC). 

 

 


