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Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: A estrutura do programa é muito bem apresentada onde são bem contemplados todos os itens deste

quesito. Há uma alta coerência entre a área de concentração, as duas linhas de pesquisa e a estrutura curricular.

 

O fato de haver disciplinas ministradas em inglês (duas) e em espanhol (uma) é um bom indicativo das intenções

futuras do Programa.

 

Apesar de ser um programa em consolidação, há um plano de desenvolvimento bem adequado às realidades

regionais, nacionais e um envolvimento importante, em nível individual, dos componentes do quadro de docente

permanente com cooperação internacional.

 

A infraestrutura disponível para pesquisa é boa, adquirida através de vários projetos, mas, pela estrutura da

Universidade, está espalhada em vários Departamentos. 

 

 

Ficha de Avaliação

GEOCIÊNCIAS

Parecer da comissão de área

1 – Proposta do Programa

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

1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro, contemplando
os desafios internacionais da área na produção do conhecimento, seus propósitos na
melhor formação de seus alunos, suas metas quanto à inserção social mais rica dos seus
egressos, conforme os parâmetros da área.

30.0 Muito Bom

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 20.0 Bom

2 – Corpo Docente

Itens de Avaliação Peso Avaliação
2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de formação,
aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do
Programa.

20.0 Muito Bom
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Conceito da Comissão: Bom

Apreciação: Todo o corpo docente é formado por doutores com razoável experiência nas atividades de ensino

(aulas e orientação) e de pesquisa. A maior parte dos Docentes Permanentes está comprometida com as atividades

de orientação.

 

A presença de docentes colaboradores e visitantes com função de orientação é justificada por necessidades de

estruturação de um Programa em fase de consolidação. No entanto, isto afeta um item importante na avaliação deste

quesito. Outro aspecto que deve ser levado em conta pela Coordenação do Programa é a concentração de

orientação em poucos docentes permanentes.

 

O Programa tem envolvimento com o Curso de Graduação em Oceanografia onde todos os docentes permanentes

ministram aulas e orientam alunos. 

 

 

 
Conceito da Comissão: Não Aplicável

Apreciação: Curso com apenas dois anos de funcionamento, sem que tenha havido tempo para defesa de

dissertações. 

 

 

Ficha de Avaliação

Itens de Avaliação Peso Avaliação
2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de
pesquisa e de formação do programa. 40.0 Bom

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do
programa. 30.0 Bom

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na graduação,
com atenção tanto à repercussão que este item pode ter na formação de futuros
ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na formação de profissionais mais
capacitados no plano da graduação. Obs.: este item só vale quando o PPG estiver ligado
a curso de graduação; se não o estiver, seu peso será redistribuído proporcionalmente
entre os demais itens do quesito.

10.0 Muito Bom

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações

Itens de Avaliação Peso Avaliação
3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação
ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente. 40.0 Não Aplicável

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de
avaliação em relação aos docentes do programa. 15.0 Não Aplicável

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da pós-
graduação e da graduação (no caso de IES com curso de graduação na área) na
produção científica do programa, aferida por publicações e outros indicadores pertinentes
à área.

30.0 Não Aplicável

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de
formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados. 15.0 Não Aplicável

4 – Produção Intelectual
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Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: Nos dois anos de atividades verifica-se que a produção qualificada por docente permanente é muito

boa. Cerca da metade do corpo docente permanente tem produção centrada em periódicos de alta qualificação o que

deve ser melhorado no futuro.

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: O Programa tem o intuito de cobrir uma lacuna de formação de recursos humanos que tanto se

envolvam com problemas acadêmicos ou venham a resolver problemas locais ou de mais amplo espectro. Pela

origem dos docentes, formados em outros programas de ciências do mar em nível de graduação e/ou pós-graduação

já existe um potencial de interação regional ou nacional muito grande.

 

Vários docentes participam de programas nacionais como os Institutos de Ciência e Tecnologia ou desenvolvem

projetos com cooperação com pesquisadores de outras instituições nacionais ou internacionais. A página do

programa é bem estruturada e mostra todas as informações necessárias para orientar quem possa se interessar por

qualquer aspecto do programa.

 

 

 

 

Ficha de Avaliação

Itens de Avaliação Peso Avaliação
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 60.0 Muito Bom
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do
Programa. 35.0 Muito Bom

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 5.0 Bom
4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente. - Não Aplicável

5 – Inserção Social

Itens de Avaliação Peso Avaliação
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 35.0 Muito Bom
5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e
desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do programa, com
vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação.

45.0 Muito Bom

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

Qualidade dos Dados

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
1 – Proposta do Programa - Muito 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 Muito Bom
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Conceito da Comissão: Muito Bom

 
Apreciação: O relatório foi muito bem elaborado, com o cuidado necessário para que se possa desenvolver de forma

tranquila um trabalho de avaliação. 

 

 

 
Nota: 3

Apreciação 

O Curso de Mestrado em Oceanografia da UFSC é um curso novo, com dois anos de funcionamento e

que ainda não teve defesa de dissertação estando, portanto, em consolidação. Em muitos quesitos o

Programa já tem méritos inquestionáveis. A consolidação do curso de Mestrado, com a defesa de

dissertações, poderá propiciar uma melhor avaliação no futuro. 

 

Ficha de Avaliação

Parecer da comissão de área sobre o mérito do programa

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
1 – Proposta do Programa 0.0 Muito Bom
2 – Corpo Docente 20.0 Bom
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 35.0 Não Aplicável
4 – Produção Intelectual 35.0 Muito Bom
5 – Inserção Social 10.0 Muito Bom

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

OSMAR OLINTO MOLLER JUNIOR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERCIO AMBRIZZI (Coordenador de Área) UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
MICHEL MICHAELOVITCH DE MAHIQUES (Coordenador

Adjunto de Programas Acadêmicos)
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CLAUDIO RICCOMINI UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PETER CHRISTIAN HACKSPACHER UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA

FILHO (SEDE)
ANTONIO MARIA GARCIA TOMMASELLI UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA

FILHO (SEDE)
JEAN-MICHEL LAFON UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

WALTER EUGENIO DE MEDEIROS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EDSON APARECIDO MITISHITA (Coordenador Adjunto de

Programas Profissionais)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

BASTIAAN ADRIAAN KNOPPERS UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
MILTON JOSE PORSANI UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

VALDEREZ PINTO FERREIRA (Coordenador Adjunto de
Programas Acadêmicos)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

ARI ROISENBERG (Coordenador de Área) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
LEO AFRANEO HARTMANN UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

SIMONE EROTILDES TELEGINSKI FERRAZ UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
JOAO GRACIANO MENDONCA FILHO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

FERNANDO FLECHA DE ALKMIM UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
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Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do programa.  

Recomendações da Comissão ao Programa. 

É importante que o Programa reveja as questões relativas à concentração de orientação de alunos em um

número reduzido de docentes permanentes. Um elevado número de docentes colaboradores em relação

ao número de docentes permanentes traz prejuízos importantes no quesito "Corpo Docente". A

distribuição da produção qualificada por docente permanente deve ser melhorada. 

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa? 

Não 

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação? 

Não 

A Comissão recomenda a mudança de modalidade do programa? 

Não 

 

Nota: 3

 
Apreciação 

Em sua 173ª reunião, o CTC-ES ampliado aprovou as deliberações e recomendações elaboradas pela

Comissão de Área, na primeira etapa da Avaliação Quadrienal 2017, mantendo 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. 

Ficha de Avaliação

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

GILBERTO FERNANDO FISCH UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Complementos

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final
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