PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE PÓSGRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ARTES,
URBANIDADES E SUSTENTABILIDADE
PIPAUS - UFSJ

AUTOAVALIAÇÃO

2021

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR
EM ARTES, URBANIDADES E SUSTENTABILIDADE (PIPAUS)

AUTOAVALIAÇÃO DO PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE PÓSGRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ARTES, URBANIDADES E
SUSTENTABILIDADE - PIPAUS

Documento aprovado pelo colegiado em 31/03/2021

1

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
JOÃO DEL-REI

Reitor
Marcelo Pereira de Andrade

Vice-Reitora
Rosy Iara de Azambuja Ribeiro

Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
André de Oliveira Baldoni

2

Administração do Programa Interdepartamental de Mestrado
Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade

Coordenadora
Renata de Souza Reis
Vice- Coordenadora
Zandra Coelho de Miranda
Colegiado
Benedito Anselmo Martins de Oliveira
Luciana Beatriz Chagas
Renata de Souza Reis
Sérgio Gualberto Martins
Zandra Coelho de Miranda
Jéssica Felipe Tavares (membro discente)
José Augusto de Paula Pinto (Suplente discente)

3

Autoavaliação do Programa Interdepartamental de Mestrado
Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade
Comissão de elaboração do documento:
Filomena Maria Avelina Bomfim
Luciana Beatriz Chagas
Zandra Coelho de Miranda

Apoio:
Adilson Roberto Siqueira
Adriana Nascimento
Ana Cristina de Lima Pimentel
Benedito Anselmo Oliveira
Bezamat de Souza Neto
Eduardo Bento Pereira
Fernanda Nascimento Corghi
Flávio Luiz Schiavoni
Ivan Ignacio Pimentel
José Rodrigues de Alvarenga Filho
Leandro Garcez Targa
Marcela Alves de Almeida
Márcia Saeko Hirata
Maria Angela de Araújo Resende
Mateus de Carvalho Martins
Paulo Henrique Caetano
Renata de Souza Reis
Sérgio Gualberto Martins
Projeto gráfico e ilustrações de capa: Luciana Beatriz Chagas
Editoração: Flávio Luiz Schiavoni

4

Índice
1. Introdução.................................................................................................. 6
2. Pontos fortes do programa.......................................................................15
3. Pontos em que o programa precisa melhorar:.........................................17
4. Relatório de respostas dos docentes do programa ao formulário de
autoavaliação em 2020................................................................................ 18
5.Formulário Discentes................................................................................. 46
6.Autoavaliação dos docentes do Pipaus – ano base 2019...........................62
7.Autoavaliação discentes............................................................................72
8. Anexos..................................................................................................... 75

5

1. Introdução
Cientes da importância central do processo de Autoavaliação para o aprimorar
o funcionamento e a produção dos programas de pós graduação e ainda para
fornecer insumos e fundamentar o seu planejamento estratégico, constituiu-se
em 2018 a Comissão de Autoavaliação do Pipaus, composta pela Prof. Dra.
Filomena Bonfim Mano, da área de Comunicação, Prof. Dra. Zandra Coelho de
Miranda e Prof. Dra. Luciana Beatriz Chagas, ambas da área de Artes. Essa
comissão tem desenvolvido o processo de autoavaliação com a ajuda do
colegiado e do coletivo docente do PIPAUS desde então. Nosso primeiro
relatório elaborado teve como base formulários tipo google docs. Os
questionários foram elaborados e aprovados pelo colegiado, e submetidos ao
preenchimento pelos integrantes do corpo docente e discente, entre dezembro
de 2019 e janeiro de 2020.
Ao refletirmos sobre o formulário aplicado para se criar o relatório do ano
2019, percebemos a necessidade de compactar o formato, reelaborar e
eliminar algumas questões. O motivo desse novo formato se deve à análise
das respostas do público-alvo em 2019 que manifestaram, uma crítica ao
elevado número de questões propostas, bem como da repetição de pontos
importantes identificados em mais de uma pergunta. Adicionalmente, o
contexto da pandemia Covid-19, em curso, também nos ajudou a rever e
acrescentar novos olhares sobre um modelo criado fora da existência do
ensino remoto emergencial na academia brasileira, bem como seus impactos
no processo ensino-aprendizagem. Tal fato, sem dúvida alguma, nos
possibilitou a discussão de novos formatos para as aulas, reuniões e processos
de articulação horizontal e vertical dentro do Pipaus, trazendo novos desafios e
oportunidades. Deixamos, no entanto, de atender ao principal instrumento
autoavaliativo sugerido pelos professores em nosso primeiro formulário:
encontros presenciais de autoavaliação com alunos e professores na forma de
seminários. Esses encontros presenciais para autoavaliação teriam sido
instrumentos adicionais ao processo de autoavaliação muito afinados com o
perfil dialógico e prático do programa, por isso, essa possibilidade
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metodológica deve ser adicionada ao nosso processo em novos ciclos
avaliativos.
Em 2019, 12 professores do programa preencheram o formulário, dos 21
cadastrados no programa, sendo que 19 são docentes permanentes e 2
colaboradores. Portanto, temos uma amostragem de 60% do corpo docente em
2019. Em 2020 e 66% do corpo docente preencheu o formulário, e dentre
esses temos 85% de docentes permanentes e 14,3% de docentes
colaboradores, dentre os quais apenas um ainda não ministrou disciplinas no
PIPAUS. Para conduzir uma autoavaliação do Programa a partir do ponto de
vista de nossos discentes, foi preparado um formulário google direcionado para
sua experiência, buscando mapear a qualidade das disciplinas e orientações, o
funcionamento das estruturas de apoio, etc. e submetido aos alunos, colhendo
41 respostas de egressos e regulares em 2019 e mais 15 em 2020.
De acordo com os docentes que participam do Programa, o processo
ensino-aprendizagem experimentado pelo grupo poderia ser avaliado como
bom (avaliação indicada por 58,3%) e ótimo (opinião expressa por 41,7% dos
respondentes em 2019). Em 2020 foi possível verificar que a maioria dos
professores, ou seja, 69,2%, classificou o Pipaus como bom no em seus
processos de ensino-aprendizagem, 30,8 %, considera o programa ótimo,
sendo que 7,7% avalia o Programa como regular. Diante desse cenário positivo
na percepção da estrutura de ensino do programa, chegamos a uma boa
percepção dos trabalhos de conclusão do Pipaus, pois 33,3% classificou as
dissertações defendidas como ótimas; 58,3% classificou os trabalhos como
bons, e 16,7% avaliou os trabalhos como regulares em 2019 e em 2020 14,3%
classificou as dissertações defendidas como ótimas; 64,3% classificou os
trabalhos como bons, e 7,1% avaliou os trabalhos como regulares. Entre os
alunos, com relação ao processo ensino-aprendizagem, 42, 1% considerou o
programa ótimo, e 47,4% considerou o programa bom; 10,5% considerou o
programa regular. E do universo de alunos verificados, nenhum considerou o
programa ruim, em uma avaliação geral das respostas em 2019. Em 2020 78%
dos alunos que responderam ao questionário consideraram o programa ótimo e
21,4% dos alunos consideraram o programa bom, não havendo menções nas
7

avaliações regular e ruim. Em 2020 obtivemos também respostas dissertativas
dos professores que refletiam sobre os impactos da pandemia sobre nosso
processo de ensino, que tem uma vertente importante calcada na prática, seja
artística e extensionista e no trabalho em grupo e visitas em campo. Mas de um
modo geral a percepção é a de que o programa é desafiador em todos os
sentidos, para docentes e discentes. Já apresenta bons indicativos embora
ainda precisa de um pouco mais de tempo e amadurecimento para que os
níveis de excelência desejados sejam atingidos.
No formulário de 2019 os docentes declararam ter ministrado aulas entre
2016 e 2019, sendo que 100% já atuou em colaboração com outro docente do
Programa em sala de aula, o que demonstra o comprometimento do PIPAUS
com sua natureza interdisciplinar. Assim sendo, 66, 7% dos professores já
ministrou aulas com um outro professor; 16,7% atuou com dois professores em
sala de aula; 8,3% atuou com 3 colegas; e 16,7% já compartilhou disciplinas
com quatro ou mais colegas diferentes em semestres distintos. Em 2020,
85,7% dos docentes que colaboraram no processo de autoavaliação já
ministraram disciplinas com outros professores do Pipaus, e apenas 14,3%
ainda não ministrou disciplinas conjuntas, o que reforça a percepção de
eficácia da estratégia do programa para fomentar a inter e transdisciplinaridade
em sua estrutura curricular. As aulas conjuntas representam espaços de troca
epistemológica e conceitual, onde os campos de conhecimento se encontram
para dialogar. O PIPAUS aposta no intercâmbio entre docentes e na
flexibilidade de sua estrutura curricular para se vincular de forma articulada às
suas três áreas de concentração, afinados com a meta de gerar e difundir
conhecimento criativo, artístico e científico, e contribuir para a formação de
recursos humanos aptos a cooperar entre si e a agir desde uma perspectiva
integradora, inter e transdisciplinar, com vistas à promoção de pensamento,
práticas, técnicas e fazeres sustentáveis; e ainda para contribuir para
consolidação dos estudos da sustentabilidade, suas relações com as artes e as
urbanidades no Brasil, e para a formação de recursos humanos. Buscamos
ainda construir uma visão aprofundada inter e transdisciplinar sobre processos
criativos e suas possibilidades de mobilização e transformação social. Os
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processos avaliativos auferidos nas respostas dos professores, indicam que de
um modo geral, a avaliação é pensada de forma processual e contínua, a
depender dos objetivos da disciplina, e se orientam a partir da produção
discente a partir de produtos individuais ou coletivos, entre textos, vídeos,
performances e outras possibilidades. Seminários e debates sobre textos
específicos também são muito utilizados como instrumentos avaliativos, assim
como participação ativa nas aulas, práticas ou vivências, apresentação de
projeto de prática criativa e ainda as próprias obras artísticas.
Com relação à qualidade das orientações realizadas pelos docentes, no
sentido de propiciar o desenvolvimento de trabalhos que colaboram para
transformar cenários em estudo, a pesquisa indicou que 83,3% dos docentes
acredita no potencial transformativo de suas orientações, em 2020 71,4%
acreditam no impacto social de suas orientações e 28,6% acreditam que a
transformações acontecem em termos. Com relação às orientações, os alunos
foram convidados a avaliar a qualidade das mesmas, e sua capacidade de
colaborar para transformar os cenários em estudo. As respostas obtidas foram
que sim (71,8%); não (10,5%); e em termos (18,4%), no ano de 2019. Em
2020, com relação à qualidade das orientações (coordenador e coorientador)
recebidas, 78,6% dos alunos avaliaram que elas foram satisfatórias no sentido
de lhe propiciar o desenvolvimento de sua dissertação, enquanto 21,4%
responderam que em termos.
Percebemos que as dissertações que têm ênfase na educação e que
criam novas estratégias de interação educativa, abarcando escolas e
professores da região, parecem especialmente eficazes no sentido de
transformar o cenário local, pelo seu efeito de formação de multiplicadores.
Nesse sentido, nos aproximamos da meta de suprir a demanda regional por
formação qualificada de docentes, pesquisadores e demais profissionais,
formando pessoal capaz de pensar, atuar e interferir nas diversas áreas do
conhecimento a partir de uma perspectiva sustentável, inter e transdisciplinar,
material e imaterial. Muitas dissertações tem caráter fortemente extensionista e
privilegiaram a pesquisa-ação e impactando significativamente a realidade de
comunidades locais e regionais, ao mesmo tempo em que colaboraram com a
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grande área do saber. Temos também trabalhos cujo impacto é cultural e difícil
de mensurar, como os que partem da poética visual e dos processos criativos
em artes visuais, para contribuir com reflexões sobre sustentabilidade e
transdisciplinaridade ou ainda trabalhos que abordam através da dança o
empoderamento feminino, ou discutem sustentabilidade por meio de uma horta
comunitária.
Com relação à presença dos três eixos estruturantes do Programa
(urbanidades, sustentabilidade e artes), 33,3% dos professores acredita que o
debate em suas disciplinas é feito de forma insatisfatória. Entretanto 68,7%
acha que suas disciplinas permitem discussões satisfatórias com relação aos
referenciais temáticos do programa. Considerando a construção de uma visão
aprofundada inter e transdisciplinar sobre processos criativos/comunicativos e
suas possibilidades de mobilização e transformação social, 91,7% dos
docentes entendeu que atendem a essa demanda. Em contrapartida, 25% não
percebe da mesma forma, acreditando que essa premissa não é cumprida.
Entre os discentes, a percepção é de que a presença dos três eixos do
programa (artes, urbanidades e sustentabilidade) foi desenvolvido na discussão
oferecida pelas disciplinas de forma satisfatória por 70,3% dos alunos,
enquanto 29,7% consideram que o foi de forma insatisfatória, em 2019. Em
2020 a percepção foi de que os três eixos do Programa (urbanidades,
sustentabilidade e artes) foram contemplados nas disciplinas de forma
satisfatória por 64,3% dos alunos e 35,7% responderam que foi contemplada
em termos. Foi perguntado aos alunos também se as disciplinas promoveram a
reunião de competências, o diálogo e a cooperação interdisciplinar,
fomentaram pesquisas e estudos, além de estimular iniciativas que visassem à
criação e o aperfeiçoamento de ações artísticas, urbanísticas, comunicacionais
e científicas para promoção da agenda sustentável. 76,3% respondeu sim;
2,6% não; e 21,1% em termos em 2019 e em 2020 85% respondeu que sim, e
21,4% acreditam que as disciplinas do PIPAUS promovem a construção de
uma

visão

aprofundada

inter

e

transdisciplinar

sobre

processos

criativos/comunicativos em termos.
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Apuramos pelas respostas dissertativas dos professores algumas
estratégias adotadas para incrementar esse aspecto passam pela adoção de
bibliografia abrangente, interação dialógica livre e receptiva aos mais diversos
arcabouços e conexões realizadas pelos discentes e docentes envolvidos,
contando com diversos tipos de abordagem para isso, entre elas: trabalhos de
campo, visitas, bicicletadas, interação graduação e pós, teorias aplicadas,
produção textual, audiovisual, cinema, palestras, etc). Citam também um fator
que foi muito incrementado durante a pandemia que é trazer colegas e
profissionais atuantes para complementar os conteúdos disciplinares sob
outras óticas. Durante as aulas online pudemos contar inclusive com
colaboradores internacionais nas discussões sobre as pesquisas do programa.
Ao avaliar as ações do programa para estimular o diálogo e a
cooperação interdisciplinar, os docentes e discentes do PIPAUS destacaram
que: a Mostra Vestígios (exposição anual do Programa, que exibe resultados
dos trabalhos em Artes Visuais desenvolvidos pelos alunos) tem se revelado
um momento em que essa cooperação acontece de uma forma muito
interessante e produtiva; o Simpósio Internacional em Artes, Urbanidades e
Sustentabilidade (SIAUS) também tem esse caráter e já se revelou um
momento em que essa interação e cooperação acontecem. São relevantes
também os momentos de encontros entre níveis acadêmicos diferentes
(graduação e pós-graduação), consolidando a meta da articulação vertical
aliada à articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Destacam-se a
discussão dos trabalhos, na forma de artigos científicos em eventos como o
SIAUS, a participação dos professores nos grupos de pesquisa vinculados ao
programa, bem com a publicação de artigos científicos elaborados por
docentes de campos de conhecimento distintos. Algumas outras sugestões
recebidas a partir do formulário docente envolvem: fomentar que as
dissertações sejam adaptadas para capítulos de livros e/ou artigos publicados,
focar na realização de eventos convidando outros programas e órgãos da
Instituição para atuar conjuntamente, como Prope e Proex, e ainda órgãos e
grupos de pesquisa de outras instituições, incentivar o potencial das próprias
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disciplinas de fomentar material técnico de qualidade para divulgação do
conhecimento científico, etc.
No formulário de 2020 perguntou-se aos alunos se as disciplinas do
PIPAUS promovem a construção de uma visão aprofundada inter e
transdisciplinar sobre processos criativos/comunicativos e suas possibilidades
de mobilização e transformação social. 94,7% respondeu Sim e 5,3%
respondeu Não. Ao comentar suas respostas, os alunos destacam por exemplo
que as disciplinas apresentam ferramentas para a transformação de mundo, a
partir da própria pessoa, assim como seu entorno, e que o curso aborda
conhecimentos pertinentes à compreensão do cenário social atual de modo
denso, visando ao máximo melhorias das condições sociais, e ainda que a
metodologia adotada por muitos professores ajuda estabelecendo momentos
de conversas e trabalhos em grupo que são marcados pela diversidade de
saberes. A produção conjunta e divulgação dos conhecimentos desenvolvidos
e divulgados no programa e ainda a capacidade de constantemente avaliar e
analisar as possibilidades de utilização dos meios de comunicação traz
condições para cumprirmos nossos objetivos de favorecer o desenvolvimento
sustentável na contemporaneidade. Em 2020 nosso formulário acessou como
as questões relativas à inclusão e à transformação social são abordadas nas
disciplinas oferecidas por nossos professores, e foi indicado que discussões
sobre a mitigação da pobreza, relações raciais e de gênero, direitos humanos e
não-humanos, política e cidadania, vida na cidade, o antropoceno e suas
consequênciassão exemplos de discussões com grande foco nas questões
sociais abordadas nas disciplinas. Colocou-se também que ao abordar o
problema da construção do espaço a partir de diversos atores, construímos
uma perspectiva contra hegemônica e buscamos transformações a partir da
valorização de outros saberes. Até mesmo em disciplinas práticas, voltadas
para escrita acadêmica ou de projetos artísticos, a ênfase recai sobre os
mesmos

princípios,

visando

a

uma

construção

transdisciplinar

dos

conhecimentos. Com isso, esperamos construir uma visão aprofundada inter e
transdisciplinar sobre processos criativos e suas possibilidades de mobilização
e transformação social. Outros professores apontaram que inclusão e
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transformação social são abordadas em suas disciplinas com lastro na
experiência de seus Programas de Extensão. Entre os alunos foi apontado a
partir do formulário de 2020 que o momento foi inoportuno, pois a pandemia
Covid-19 alterou muitos planos de atuação prática e impediu os alunos e
professores de estar mais presentes nas comunidades. Outras colaborações
sugerem o movimento inverso, de se trazer a comunidade para dentro do
espaço acadêmico, ou ainda trazer para colaboração na disciplinas mestres e
mestras dos saberes tradicionais.
No formulário de 2020 recolhemos as opiniões dos docentes sobre o
processo seletivo para admissão de novos alunos no programa, que passou
por inovações nos últimos dois anos. A atualização do processo de seleção
tem para a maioria dos docentes sentido bastante positivo. No entanto, dada à
situação atípica de 2020, foram apontados problemas que deverão ser bem
equacionados, e levantadas sugestões como incluir a avaliação do currículo no
processo seletivo, ou ainda que o formulário de inscrição pode ser ampliado
com perguntas adicionais que obriguem o aluno a estudar a estrutura
acadêmica de texto, redação acadêmica, pesquisa acadêmica, tipos de
produção acadêmica, etc. Dessa forma, o processo de autoavaliação vem
trazendo informações muito importantes para os ajustes de procedimentos do
programa em seus processos de avaliação e ensino.
O formulário dos professores abordou também as razões da evasão dos
alunos do PIPAUS, e entre as informações listadas poderíamos elencar
diversos fatores, como o atual cenário de incentivo à pesquisa no Brasil
(Infelizmente nossas áreas vem sendo desfavorecidas); falta de perspectivas
quanto ao futuro; ou ainda as poucas bolsas que o programa possui, ou ainda
o fato de que a interdisciplinaridade como uma nova abordagem se mostra
assustadora em alguns momentos. Apontaram também que pode ser pelo
excesso de exigências, sobretudo no tocante à produção de artigos em cada
disciplina ministrada.
Percebemos que, de um modo geral, temos conquistas consolidadas
quanto ao nosso objetivo geral, enquanto programa, que é promover pesquisas
13

que objetivem o desenvolvimento de estudos inter e transdisciplinares e
artístico-científicos com vistas a qualificar transdisciplinarmente profissionais
de relevante desempenho acadêmico, com capacidade de promover diálogo e
cooperação científica, por meio de pesquisas, estudos e ações artísticocientíficas, urbanísticas e comunicacionais, fomentando e estimulando
iniciativas com vistas à promoção da agenda sustentável. Entendemos que o
resultado final do processo de autoavaliação foi muito importante como
plataforma inicial para o desenvolvimento de melhores versões desse
instrumento de avaliação e ainda para o aprofundamento da compreensão
sobre o perfil atual do programa, e delinear rumos possíveis para seu
aperfeiçoamento.
Os relatórios consolidados de 2020 e de 2019, e os formulários
aplicados podem ser consultados na íntegra nos documentos anexados à
plataforma, e a seguir enumeramos de forma bem sintética os pontos fortes e
fracos do programa coletados a partir das percepções dos dois anos de
processo autoavaliativo.
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2. Pontos fortes do programa


Ser o único no país e nas Américas que articula Artes, Urbanidades e
Sustentabilidade, e que tem, a cada processo seletivo, atraído alunos
não só do Campo das Vertentes, região onde está localizado o
Programa, como também de alunos oriundos de outras regiões do país
como Centro-oeste, Sul e Sudeste.



Possuir um corpo docente mobilizado, atualizado e inovador, o programa
tem buscado recursos didáticos que integram teoria e prática em
disciplinas com ótima integração entre ensino, pesquisa e extensão, e
alcançado resultados acadêmicos, artísticos e sociais.



Ter construído mecanismos eficazes para

fomentar a inter e

transdisciplinaridade dentro do Programa, por meio da atuação conjunta
dos professores em diversas disciplinas, e da orientação e co-orientação
com professores de áreas diferentes.


O Programa tem consolidado um leque de produções com interessante
impacto social, pelo seu perfil extensionista e pela repercussão das
pesquisas e ações envolvidas na prática acadêmica de disciplinas e
orientações, nas comunidades local e regional.



Em 2019 foi realizada uma primeira autoavaliação com alunos e
docentes colaboradores e efetivos, de modo a obter subsídios para a
construção de um sistema de avaliação que foi aperfeiçoado e aplicado
em

2020,

consolidando

acompanhamento

uma

metodologia

permanente

do

e

programa

um

processo

para

de

constante

aprimoramento.


Consolidação

do

trabalho

planejamento

estratégico,

das

comissões

de

acompanhamento

de

autoavaliação,
egressos

e

internacionalização, com a publicização de seus diagnósticos e diretrizes
de ação para o programa.
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Consolidação dos eventos promovidos pelo Programa, citados como
ótimas oportunidades de trocas acadêmicas e práticas, assim como
oportunidade de exibição da produção artística e ampliação da produção
intelectual de professores e alunos.
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3. Pontos em que o programa precisa melhorar:


A questão da escrita acadêmica com perspectiva transdisciplinar é um
desafio constante do programa, assim como a escrita acadêmica de um
modo

geral,

uma

vez

que

nossos

ingressantes

vêm

muito

despreparados da graduação.


Aprimorar o processo seletivo para que ele se mantenha inclusivo,
porém que traga candidatos que possuam aptidão para praticar a
interdisciplinaridade na pesquisa.



Manter a proximidade colaborativa com os egressos.



Propor a implementação de um exame unificado de proficiência em
idiomas na UFSJ. Aprimoramento do exame oferecido pelo PIPAUS.



Ampliação da produção acadêmica de seus professores e alunos e
incentivo à publicação.



Ampliação das parcerias de pesquisa, extensão e artísticas entre os
docentes do Programa e entre esses e os alunos. Fomento de parcerias
interinstitucionais.



Maior integração com as mais diversas comunidades locais e regionais.



Atração de estudantes de todo o país e, quiçá, do exterior.



Ampliação da colaboração dos professores com outros Programas e
Centros de Pesquisa.



Implementar uma política de relacionamento com a escola fundamental
e média.



Melhoria da estrutura administrativa e secretaria do programa, como
forma de incrementar o diálogo entre a coordenação, professores e
alunos e dar mais fluidez aos procedimentos e fluxos acadêmicos.
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4. Relatório de respostas dos docentes do programa ao formulário de
autoavaliação em 2020.

1. Nessa pergunta, foi questionado aos docentes com relação ao
processo ensino-aprendizagem utilizado por eles e pelos demais
docentes, e como se classificaria o Programa?
Tendo em vista o processo ensino-aprendizagem utilizado, foi possível verificar
que a maioria dos professores, ou seja, 69,2%, classificou o Pipaus como bom.
Apenas 30,8 %, considera o programa ótimo, sendo que 7,7% avalia o
Programa como regular. Essa foi a mais baixa classificação verificada neste
quesito.
Seguem abaixo as justificativas apresentadas para a avaliação acima:


Oportunidade

de

interação

muito

ampla,

liberdade

criativa

e

mesclagem de conhecimentos em tempo real de forma dialógica.
Mostras Vestígios tem potencial agregador e divulgador muito forte,
que pode ser ampliado, bem como o evento SIAUS.


O programa é desafiador em todos os sentidos, para docentes,
discentes e técnicos, e ainda precisa de um pouco mais de tempo e
amadurecimento para que os níveis de excelência sejam atingidos. Mas
o potencial está colocado.



Entendo

que

os

conhecimentos

em

Artes,

Urbanidades

e

Sustentabilidade estejam equilibrados entre os professores do
programa e externos com quem trabalhei, no sentido de melhor
contribuir transdisciplinarmente.


O retorno ouvido de alguns discentes reconhecem o valor do conteúdo
ministrado no geral, em alguns momentos até muito elogiosos,
principalmente quando há compartilhamento das aulas com colegas.
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É sempre necessário aprimorar. Além disso, em alguns momentos não
é fácil fazer com que os alunos engajem em leituras aprofundadas ou
em textos em língua inglesa.



Acredito que podemos melhorar no quesito transdisciplinaridade com
mais comunicação entre as áreas e trocas entre os alunos de cada
linha de pesquisa.



Em se tratando de um Programa Interdisciplinar e que recebe alunos
de várias áreas, há necessidade de adequação entre os projetos de
pesquisa dos docentes e as propostas de pesquisa dos alunos. Além
disto, é um Programa novo, o que justifica as dificuldades.



O programa é relativamente novo e alguns ajustes devem ser
realizados. Estes ajustes já estão sendo realizados e acompanhados
continuadamente.



Diante das intempéries do ensino remoto, a questão de ensinoaprendizagem muitas vezes vai além do método. Também considero
relevante destacarmos que foi o primeiro período remoto para os
programas de pós-graduação, logo, estariam sujeitos a muitos erros.



Estamos atentos para que o processo de ensino-aprendizagem esteja
em consonância com os objetivos do programa.



Acho regular porque considero que o processo poderia ser mais
articulado entre si nas diferentes disciplinas oferecidas.

2. Nesta questão se pergunta se o docente já leu dissertações do
programa não orientadas por ele e como avaliaria a qualidade das
mesmas?
Com relação ao conhecimento geral das dissertações do programa, a presente
pesquisa apurou que 61,5 % dos docentes já leu os referidos trabalhos,
classificando-os como bons, sendo que cerca de 30,8%, avaliou as pesquisas
ótimas. Apenas 15,4% dos professores avaliou as dissertações como
regulares, seguidos de 7,7% que os consideraram ruins.
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Seguem abaixo as justificativas apresentadas para a avaliação acima:


Já li dissertações de excelência e dissertações com nível moderado de
redação e desenvolvimento textual.



Há casos de dissertações excelentes, que trazem inclusive inovações
para além da expectativa. Mas há também casos bastante medianos,
nos quais o tempo ou a própria equipe envolvida não encontrou o ritmo
e afinidade necessária, caso em que as dissertações tiveram um
sentido de pequena conquista individual e ficaram ou protocolares
demais, ou totalmente desprovidas de critérios. Nesse sentido, ainda
que haja trabalhos em nível de doutoramento, há outros ainda em
nível de graduação. Necessariamente, essa evidência não constitui um
problema, pois esse fator está diretamente relacionado a uma questão
de amadurecimento do programa, o que foi abordado na questão
anterior.



Aquelas que eu li considero boas.



Participei como parte da banca ou como convidada, contemplada com
temáticas diversas sobre a produção artística e cultural brasileira, as
quais contribuíram para meu próprio processo de apreensão referente
ao conhecimento transdisciplinar. A troca de visões com as demais
pessoas da banca igualmente é muito rica, o que demonstra a
qualidade dos trabalhos apresentados.



São trabalhos que tinham relação com minha área de ensinopesquisa-extensão e achei bastante adequados e de bom nível.



Desde 2016 fui convidada a participar de apenas uma banca de
qualificação no programa. O texto do aluno em questão estava muito
preliminar, por isto ruim.



Tenho dificuldades em conciliar as questões da sustentabilidade com
as reflexões próprias do meu campo de conhecimento, o que
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considero que ainda não esteja muito claro para os alunos e, para
mim, como docente do Programa.


É preciso integrar mais a questão da interdisciplinaridade, sempre
pensando em uma melhora contínua.



Li apenas uma dissertação, que considero inovadora e ao mesmo
tempo rica epistemologicamente.



Algumas ótimas e algumas regulares, mas a maioria boa.



Algumas dissertações, no meu modo de ver, ainda têm um caráter
disciplinar bastante dominante.

3. Com relação às orientações realizadas, como o docente as avalia?
Foram satisfatórias no sentido de propiciar impacto e transformação
social?
Considerando as orientações desenvolvidas pelos próprios docentes com
potencial de propiciar impacto e transformação social, foi percebido que 69,2%
dos professores acreditam terem cumprido a expectativa em foco, em
contraposição a 30,8% que não conseguiram objetivar uma resposta nesse
sentido.
Seguem abaixo as justificativas apresentadas para a avaliação acima:


Minhas

orientações

concluídas

foram

todas

voltadas

para

a

comunidade e tiveram impacto social relevante devido ao caráter
extensionista. Tanto a dissertação do Márcio Santos (arte-educação
junto a discentes do ensino médio), quanto a da Arianne Senna
(Projeto Yoga para todos, a partir das aulas gratuitas de yoga que
ocorrem no CDB) são registros deste tipo de impacto social positivo.
As dissertações em andamento também possuem perfil extensionista
e uma delas, a de Rodrigo Borges, com o Projeto Estação
Intergaláctica, já teve resultados práticos de relevante impacto social.
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Em geral, as expectativas construídas foram muito grandes, e quando
os resultados tiveram que ser consolidados, houve certa frustração
quanto

ao

impacto

e

transformação

social

do

trabalho

das

dissertações propriamente ditas. Mas creio que as atividades que
os(as) egressos(as) têm desempenhado após o PIPAUS ganharam
novo sentido; esse impacto ainda poderá ser mais ampliado ao longo
do tempo. Tecnologias sociais e ecológicas precisam de décadas para
gerarem impactos e transformações.


Os estudantes foram aplicados, dedicados e atentos aos debates e
trocas estabelecidos.



Acredito que contribuí com pessoas atuantes na prática social,
potencializando-as a partir da reflexão teórica, em diferentes graus de
impacto.



Todas tiveram impacto e trabalharam de forma adequada com a
sociedade e com a universidade.



Tive uma defesa que penso que não gerou impacto. Acredito que as
outras duas dissertações que estão em andamento terão mais
impacto. Ainda assim, o impacto é em pequena escala.



Orientei poucos alunos e todos os trabalhos realizados envolveram
diretamente ações práticas de impacto social.



Impactos na área de arte-educação (uma proposta de se pensar a
relação ensino-aprendizagem de forma criativa. Impactos na área de
arte e urbanismo, pensando a cidade de São João del-Rei).



A questão social está muito presente neste programa. Uma das
dissertações sob minha orientação trata de mulheres vulneráveis à
violência doméstica. Desta forma orientei uma dissertação de
mestrado sobre o empoderamento das mulheres. No caso, o
empoderamento feminino, foi por meio de uma horta comunitária.
Nesta horta, havia troca de saberes e das angústias vividas entre as
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participantes. Essa troca de experiência acaba sendo uma terapia e
uma fonte de conhecimento, de esclarecimentos. A mulher percebe
que ela não está sozinha e que não vive uma situação crítica de forma
isolada. Ela se percebe num contexto maior, a ponto de elevar sua
autoestima e se libertar das amarras da submissão ao homem.


Ainda não concluí nenhuma orientação.



As orientações que eu realizei (até agora apenas três concluídas),
partem da poética visual e dos processos criativos em artes visuais,
para

contribuir

com

reflexões

sobre

sustentabilidade

e

transdisciplinaridade; portanto, podem estar na categoria de fonte de
pesquisa.

4. Nessa questão se questiona ao docente, considerando o universo das
disciplinas ministradas, como ele avalia e comenta a sua performance?
Seguem abaixo as respostas dos docentes para a reflexão proposta acima:


Procurei voltar minhas disciplinas para temas abrangentes e que
permitissem a conexão entre docentes e discentes de áreas diversas.
Neste sentido, a troca foi muito intensa e o aprendizado de forma
dialógica ampliou os repertórios de todos os envolvidos (inclusive
entre graduandos e pós-graduandos, além de professores de áreas
distintas. Em uma ocasião específica, vivemos a experiência se
atuarmos em um trio formado por professores de áreas diferentes a
ministrar a mesma disciplina). Acredito que o retorno obtido com a
prática associada à teoria, de forma livre e respeitosa à área de cada
um, é um retorno positivo sobre a minha performance. Sem
desconsiderar, claro, os pontos a serem aprimorados.



Trouxe conhecimentos de outras áreas para agregar e fortalecer a
interdisciplinaridade
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Performance média-alta. Média pela limitação e pela fragilidade que
tenho em relação à vastidão dos conhecimentos que circulam no
escopo do PIPAUS. Alta pelo enorme engajamento, pelo grande
empenho que tenho tido, para conseguir cumprir com todas as
atribuições do Programa e, acima de tudo, pelo prazer de estar no
grupo e pelo significado que é possível verificar no trabalho junto ao
corpo discente.



Pelo retorno obtido de discentes, avalio como positiva, principalmente
quando há compartilhamento com outros docentes e colaboradores de
dentro e de fora do Programa.



Bastante diversificada e de muito aprendizado e troca.



Boa. Sempre pode melhorar.



Tenho tentado fazer o meu melhor, acredito que lecionar disciplinas
com professores de outras áreas do conhecimento tem trazido boas
oportunidades de trabalhos diversificados



Tem sido uma experiência muito boa para mim, como docente e
pesquisadora. Trata-se de um desafio teórico, crítico e prático. Ainda
tenho muito a aprender com os colegas, mas as avaliações recebidas
dos alunos foram muito boas.



Difícil uma autoavaliação, mas nós professores Universitários deste
programa somos dedicados e abraçamos o programa. Tentamos fazer
o nosso melhor. Lógico que também temos erros, mas somos cientes
das falhas e procuramos sempre melhorar. A busca da perfeição
sempre nos move. Quando estou ministrando aulas dentro da sala de
aula, ou fora dela, em uma orientação, tento fazer o meu melhor.
Tenho consciência que possuo muita experiência acumulada ao longo
da minha vida acadêmica e me encontro no melhor momento da minha
carreira. Faço questão de passar todas as minhas experiências para
os alunos, de forma leve e consistente. Considero-me um ótimo
professor.
24



Acredito que eu tenha contemplado a expectativa dos mestrandos e
tenha contribuído através da minha disciplina para a construção
conceitual em alguns trabalhos.



Eu possuo uma formação essencialmente pragmática em poéticas
visuais, portanto, minha atuação acaba sendo prática, principalmente
no desenvolvimento do processo criativo e na orientação a projetos de
prática interdisciplinar. Claro que uso o ferramental teórico como apoio
estruturante, mas não aprofundo as discussões filosóficas, apenas as
práticas.



Considero boa e faço esta avaliação com base no depoimento dos
alunos nos formulários que lhes peço para responder ao final de cada
curso que ministro.

5. Nessa questão se pergunta sobre a opinião do docente, sobre a forma
como os três eixos do Programa (urbanidades, sustentabilidade e artes)
são contemplados na sua disciplina?
Seguem abaixo as respostas dos docentes para a reflexão proposta acima:


Pela bibliografia abrangente, interação dialógica livre e receptiva aos
mais diversos arcabouços e conexões realizadas pelos discentes e
docentes envolvidos, contando com diversos tipos de abordagem para
isso, dentre elas: trabalhos de campo, visitas, passeios de bicicleta,
interação graduação e pós, teorias aplicadas, produção textual,
audiovisual, cinema, palestras, etc.)



Sempre procuro contemplar os três eixos.



Ainda que minhas disciplinas não necessariamente tematizem os três
eixos, a ideia é que sejam sempre estruturantes das discussões e das
tomadas de decisão, funcionando como uma espécie de "medidor" da
qualidade de um trabalho. Quanto ao eixo das urbanidades, que
considero meu 'elo mais fraco', tento trabalhar com o vasto
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conhecimento que há no corpo docente do programa e com as
próprias experiências da vida cotidiana, que apresentam questões que
nos fazem recorrer aos conhecimentos já consolidados.


De modo sempre equilibrado, buscando contribuir com a relevância
dos

três

pilares

para

o

andamento

dos

trabalhos

inter

e

transdisciplinares, sempre ancorados nas bases disciplinares de cada
estudante e naquilo que me permite contribuir a partir de meus
conhecimentos e experiências em práticas acadêmicas e profissionais.


Procuro reforçar o viés da urbanidade para as propostas de pesquisas
discentes, como forma de contribuição de minha área específica.
Quanto às Artes, procuro trazer colegas e profissionais atuantes para
complementar uma área que não é minha. A dimensão da
sustentabilidade é sempre mais tranquila para abordagem junto às
diferentes pesquisas.



Os três eixos sempre estão relacionados e variam muito de acordo
com as disciplinas, as atividades nessas disciplinas, os discentes e o
processo de cada proposta.



A

disciplina

acaba

por

ter

maior

interface

com

os

eixos

sustentabilidade e artes. Desse modo, os temas como arte digital, a
interação e colaboração são os meios que propiciam/permitem a
transformação

social

que,

por

sua

vez,

está

relacionada

à

sustentabilidade.


Nas minhas disciplinas, tento contemplar os três eixos do programa
por meio da leitura de textos e aplicações práticas dos mesmos
quando possível.



Para mim, este é o grande objetivo a ser alcançado. Em " Poéticas
urbanas", tentamos compatibilizar as questões urbanas às artes e à
sustentabilidade. A atuação dos alunos, com seus respectivos projetos
fomentam essa articulação. Observo que para eles, também, isto se
apresenta como um desafio.
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Certamente, estas são três linhas que norteiam o programa e na
verdade tudo está interligado. Como falar de meio ambiente, sem falar
de urbanidade e arte? Não tem como. As cidades são movidas por
estes três eixos.



A partir das diferentes práticas e pelo diálogo entre diversos saberes
docentes.



Com a bibliografia que eu trabalho e com os projetos dos discentes
que são trazidos para a discussão.



Transito transdisciplinarmente pelos três temas a partir de uma
abordagem na qual instigo o aluno a desenvolver um olhar semióticoperformativo que leva em consideração os preceitos da arte-ciência

6. A questão 6 acessam se as disciplinas do PIPAUS promovem a
construção de uma visão aprofundada inter e transdisciplinar sobre
processos criativos/comunicativos?
Levando em conta a construção de uma visão aprofundada inter e
transdisciplinar

sobre

processos

criativos/comunicativos,

76,9%

dos

professores do Pipaus acreditam que as disciplinas ministradas promovem
essa abordagem, enquanto apenas 23,1% não objetivaram seu ponto de vista.
Seguem abaixo as justificativas desses docentes para a questão em foco:


Sim, a base do programa é esta. Há abertura para tal. A depender dos
discentes e docentes envolvidos, esta visão pode ser menos ou mais
aprofundada/explorada, como bem demonstra a Mostra Vestígios e o
compêndio de trabalhos realizados no SIAUS.



Essa questão vai variar bastante, pois está diretamente relacionada ao
nível de adesão quanto ao programa e à própria capacidade docente
de se desvencilhar de sua cultura disciplinar. Portanto, essa promoção
é mais contundente quanto mais a/o docente já for aberta/o a um
trânsito disciplinar em seus próprios cursos de origem.
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Acredito que sim, mas não tenho conhecimentos sobre conteúdos para
que possa avaliar disciplinas de outros professores.



Acredito que o olhar crítico sobre os processos urbanos são em si inter
e transdisciplinares, o que contribui para a abertura de processos
criativos/comunicativos.



Devido à grande diversidade de áreas profissionais que atuam no
programa, além da diversidade de alunos e suas áreas de formação
também.



Acredito que as disciplinas ministradas por dois docentes reforçam o
caráter inter e transdisciplinar de conteúdos e metodologias.



A pluralidade tem sido uma marca do PIPAUS. Os alunos e docentes
têm construído juntos a visão inter e transdisciplinar, de forma a se
pensar a pesquisa relacionada à extensão.



Os mais diversos professores, das diversas áreas, conseguem sim
promover esta questão transdisciplinar. Isso é facilmente perceptível
nas nossas conversas cotidianas.



Não conheço todas as disciplinas ministradas.



Creio que promove, mas como escrevi anteriormente, algumas
dissertações que li ainda estão por demais disciplinares em seu
processo. Entretanto, de uma maneira geral, as produções têm sido
bem satisfatórias neste quesito

7. Nessa questão se pergunta como o docente elabora o sistema de
avaliação de suas disciplinas?

E ainda quais os principais critérios

utilizados?
Eis, abaixo, em destaque, os comentários dos docentes sobre o sistema de
avaliação desenvolvido para suas disciplinas:


Variam a depender da disciplina. Normalmente os critérios são
voltados para a avaliação de trabalhos teóricos e/ou práticos com
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desenvolvimento individual ou em grupo ao longo do semestre. As
pontuações são de acordo com o desenvolvimento e engajamento na
(s) proposta (s),- normalmente de acordo com os interesses do
discente - até os pormenores da qualidade da produção final (a partir
da avaliação de seu processo).


A capacidade de inserir os conteúdos ministrados no projeto de
pesquisa pelo estudante;



Geralmente, a avaliação é pensada de forma processual e contínua, a
depender dos objetivos da disciplina, os quais, no meu caso, têm
variado consideravelmente. Mas é claro que há itens mais objetivos,
quanto a produtos individuais ou coletivos, entre textos, vídeos,
performances e outras possibilidades. Nesses casos, para cada
produto são discutidos os critérios técnicos e programáticos a serem
acessados, bem como o 'valor' de cada item no processo avaliativo.



Trabalhos individuais e/ ou em grupo, autonomia na escrita e
pensamento critico,



No geral, a avaliação

se dá pela participação nos debates sobre

textos, com um peso menor, somado a avaliação sobre artigos finais
desenvolvidos por cada discente. O critério de avaliação é a qualidade
gramatical da escrita com a profundidade da incorporação do conteúdo
dos autores trabalhados ao longo da disciplina.


Depende de cada processo adequado e de cada disciplina, mas de
uma forma geral são: Leituras, Seminários, Trabalhos Práticos,
Produtos Artísticos, Artigos, Trabalhos em Grupos, etc.



Divido

em seminário,

fichamentos estruturados e

artigos.

Os

seminários são para melhorar o engajamento dos alunos em sala de
aula e têm peso pequeno na nota. Os fichamentos estruturados
auxiliam os alunos no processo de estudo. Por meio deles o aluno
aprende a "destrinchar" e analisar os textos que são lidos. Assim, o
aluno aprende a ler e a compreender a estrutura de um texto científico.
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Por fim, há o exercício da escrita de artigo, necessário a todo
pesquisador.


Na maioria das minhas disciplinas abordo como atividade avaliativa a
elaboração de textos, para publicação pelos alunos, elaboração de
projetos práticos tendo como base subtemas dos conteúdos.



A última disciplina foi ministrada com outros dois professores (da
Geografia e da Arquitetura), o que foi uma excelente experiência.
Construímos um sistema de avaliação progressiva, a partir de
resenhas, textos críticos até o produto final: um ensaio.



Isso depende muito do número de alunos inscritos. A avaliação é feita
por meio de seminários, trabalhos práticos, provas, discussão de
artigos, resenhas.



O sistema de avaliação na disciplina que ministrei foi baseado na
elaboração de um artigo final; entretanto, dividimos em três trabalhos.
Ao longo do processo evolutivo fomos agregando leituras e
construções ao trabalho do aluno, de modo que o trabalho final fosse
construído ao longo de todo o período. Além dessa avaliação,
utilizamos alguns seminários.



Participação ativa nas aulas, seminário, práticas ou vivências
proporcionadas pelos discentes, apresentação de projeto de prática
criativa e obra artística, às vezes, elaboração de artigo científico.



Elaborada principalmente com base na participação e na pro-atividade
do aluno. Creio que tenho sobrecarregado os alunos com uma
exigência muito alta na escrita de artigos publicáveis e isso é algo que
quero mudar.

8. Nessa questão perguntamos se o docente acha que o programa deveria
desenvolver mais ações para estimular o diálogo e a cooperação
interdisciplinar? E na sua opinião, o que deveria ser feito?
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A seguir, podem ser conhecidas as opiniões e sugestões dos respondentes
sobre a reflexão proposta:


Incentivar ações coletivas que requeiram a cooperação interdisciplinar.
Pelo fato do curso já possuir diversas demandas e prognósticos, os
próprios docentes e discentes do curso, bem como da UFSJ e de
outras instituições podem ser os agentes das mudanças requeridas.
Algumas sugestões: i ) permitir que as dissertações sejam no formato
de artigos publicados (quatro no mínimo), focar na realização de ii)
eventos como o SIAUS (convidando outros programas e órgãos da
Instituição para atuar conjuntamente, como Prope e Proex) , iii)
realizar vídeo- documentários e produções de relevância em parceria
com outros grupos de pesquisa , iv) incentivar publicações entre
grupos distintos, v) incentivar o potencial das próprias disciplinas de
fomentar material de qualidade para divulgação do conhecimento
científico, etc.



Sempre é bom fortalecer o diálogo e a cooperação interdisciplinar



Sim!!! Totalmente. Podemos começar com duas ações relativamente
simples: 1) instituir que discentes participem de um número mínimo de
bancas de qualificação e de mestrado; 2) fixar no calendário de cada
semestre uma semana de integração, durante a qual o espaço das
disciplinas pode se tornar uma arena de discussão e de trabalho com
outras.



Mais escuta e respeito pelo trabalho e grupos de pesquisa.



Sim, ainda considero parcial a troca disciplinar, principalmente com
relação ao entendimento do urbano. Apresento o que minhas
experiências docentes permitiram visualizar em termos desta troca: 1.
As disciplinas divididas com colegas sempre foram muito ricas,
permitindo tanto conhecer suas pesquisas, bem como permitir trocas
de conhecimentos disciplinares distintos do meu. Creio que há
potencial nessa forma de troca.; 2. Revezar docentes responsáveis
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pela disciplina SPT, a qual deve trazer outros professores do Pipaus
para apresentarem suas pesquisas; 3. O SIAUS também foi
interessante para estabelecer trocas, principalmente quando docente e
orientandx apresentam seu trabalho para um GT de outro docente; 4.
Participar

nas

bancas

também

permite

bom

intercâmbio

de

conhecimentos.


Não, acho que o Programa precisa é de se organizar o que já é
realizado.



Sim. Acredito que deve haver um esforço contínuo de colaboração e
debates internos que, talvez, pode ser feito por meio dos próprios
alunos. Meu orientando Igino desenvolveu a parte prática de seu
trabalho na mesma comunidade em que a aluna Tássia (orientanda
da Zandra). A Tássia, fez um trabalho relacionado a rendas físicas e o
Igino com rendas digitais. A experiência foi muito boa, mas as duas
pesquisas poderiam ter se aproximado mais, para além do objeto de
estudo e da comunidade em que atuavam que era a mesma para
ambos.



Poderia sim; tentando promover em horários diversos encontros entre
professores e alunos, algo como um café da tarde - café com ciência
(quando possível presencialmente), feiras internas de conhecimento,
como se fossem as antigas feiras de ciências, espaço para
apresentação de trabalhos e trocas de experiências. Não acredito que
agendar reuniões formais seja a melhor maneira de estimular essa
cooperação.



As ações interdisciplinares na UFSJ - e na Universidade brasileira,
são, a meu ver, ainda incipientes. O PIPAUS representa um passo à
frente e um projeto de resistência ético-política. Penso que as ações
do PIPAUS deveriam ser mais divulgadas na UFSJ (e fora dela comunidade externa e outras universidades), no sentido de propor um
diálogo maior entre os pesquisadores e as atividades extensionistas.
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Acho que sim. Pensando em uma melhora continuada do programa,
acho que pelo menos um workshop anual seria interessante.



Acredito que já estimule! É raro conhecermos programas como o
nosso.



Acho fundamental que sejam estimulados o diálogo e a cooperação.
Para o primeiro ponto creio que o fundamental é a realização de
encontros bimestrais nos moldes do Rendez-vous e uma reunião
pedagógica a cada semestre com os professores que ministrarão
aulas naquele período para definir uma prática pedagógica interrelacionada. No segundo caso, creio que a realização bienal do SIAUS
é fundamental, considero importante, para a integração dos alunos, a
realização de um seminário de teses e pesquisas em andamento.

9. Na questão 9, os professores foram questionados sobre como as
disciplinas ministradas por cada um deles atendem às questões relativas
à inclusão e à diversidade.
Suas respostas seguem abaixo:


Creio que de forma bastante satisfatória, pois são questões que tomo
como pontos de partida para a construção das propostas, tanto na
questão de pensar um mundo para todas as pessoas, quanto na
apreciação e inclusão de referenciais oriundos das mais variadas
fontes e lugares de fala, de maneira que não reforcem pensamentos
hegemônicos tão arraigados e prejudiciais à harmonia dos povos.



A partir de uma abordagem e de leituras que possibilitem uma leitura
mais ampla e rica sobre as categorias de análise do espaço.



Creio que esta é uma falha da minha parte pois não tenho uma
proposta clara sobre esses assunto e creio que é fundamental que o
programa realize um seminário docente para definir algumas
diretrizes.
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Quando se trata das disciplinas relacionadas à questões ambientais,
na sua própria essência, já é uma inclusão, pois o meio ambiente é de
todos. Não existe um dono do meio ambiente. Isso é inclusão, pois a
pessoa se sente parte daquilo que a rodeia, a terra, o mar, o vento, o
ar, a água. Quem é dono do oxigênio gerado pela natureza? Não
existe dono. Somos todos beneficiados por isso. Partindo desse
princípio óbvio e comum, outros despertares vêm a tona, tornando a
pessoa um ser amplamente abraçado pela natureza. Isso é libertador
e faz com que outras questões, outros questionamentos fiquem
evidentes, dando à pessoa ferramentas para a inclusão e a
diversidade. Como disse Paulo Freire " A educação é Libertadora" e
sempre será. A educação nos livra da opressão.



O tema "colaboração", trabalhado nas disciplinas, é o que mais se
aproxima de inclusão e diversidade. Mas estes temas não são temas
principais.



Dá-se de modo indireto a partir dos debates em torno das propostas
de pesquisas discentes, ou quando a disciplina é dividida com
docentes que tragam tais abordagens. De modo direto, isto ocorre em
alguns textos que trazem tais reflexões, principalmente sob o viés do
direito à cidade.



São temas basilares de minhas disciplinas, normalmente.



Com relação às poéticas e narrativas urbanas e do cotidiano, muitas
questões teóricas e práticas foram abordadas, em que tais questões
estavam sempre presentes: preocupação com o meio-ambiente, uma
reflexão sobre melhorias nos projetos urbanos de São João del-Rei e
seu entorno.



Os textos utilizados buscam debater tais questões



Até o momento com debates interseccionais, decoloniais e feministas.
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Sempre relacionando com meus Programas de Extensão, além de
propostas de trabalhos dentro da disciplina que abordam a inclusão e
a diversidade.

10. A questão 10 avalia a política de incentivo do programa à participação
acadêmico-cientifica (produção de artigos científicos) e produção artística
dos alunos e professores.
Nesse sentido, 46,2%
similarmente 46,2%

dos professores consideram essa política regular,

das respostas, classificaram essa política como boa.

Apenas cerca de 7,7%, a consideram ruim.
As justificativas recebidas foram as seguintes:


Há uma grande vontade e incentivo, tanto por parte do corpo docente
quanto discente; muita coisa já foi feita. Mas agora é que uma política
vai sendo delineada. O primeiro passo indica a elaboração de um livro
eletrônico

com

capítulos

referentes

às

melhores

dissertações

defendidas. Certamente, essa publicação e eventos como a nova
edição do SIAUS, vão contribuir para uma política mais consolidada.


Ao longo de 2020 me deparei com propostas de livros e divulgação de
revistas com dossiês a serem publicados. Acredito que essa
integração seja importante para estimularmos as publicações e
alavancarmos a nota do programa.



Acho que a produtividade de alunos e professores ainda é baixa,
sobretudo se considerarmos a quantidade de alunos e professores que
o programa possui.



Instituímos uma comissão que tem por finalidade fomentar a produção
científica, mas ainda não foram definidas diretrizes claras de incentivo.



Acho que os professores orientadores deveriam cobrar mais dos
alunos, tenho percebido uma ociosidade acadêmica muito grande
entre os discentes. Produzem muitos textos em aula, mas publicam
pouco. O fato de muitos dos nossos mestrandos não terem participado
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de projetos de iniciação cientifica ou extensão na graduação e até
mesmo não terem participado de atividades que proporcionasse o
desenvolvimento da escrita os limita nesse tipo de atividade.


A falta de bolsa para alunos é um problema, levando-os a ter de
buscar fontes de renda em outras atividades. Isso enfraquece a
produção. É preciso garantir bolsa para todos os alunos, para que os
mesmos fiquem concentrados somente no estudo, sem diluir a
concentração e assim ter tempo para um maior convívio com colegas
e

professores. Isso é óbvio: primeiro a sobrevivência, depois os

artigos. Não existe "mágica" neste contexto. Na realidade, falta
incentivo do Estado, no fomento à pesquisa.


Desconheço tal política. Não consegui sequer obter um reembolso de
uma inscrição de congresso em 2020 devido à falta de informações e
morosidade na troca de e-mails com o secretário. Por outro lado, achei
excelente a iniciativa do e-book do PIPAUS.



Basicamente incentiva-se essa produção a partir de uma das
principais formas de avaliação das disciplinas, que é a elaboração de
artigos; contudo, fica para o discente levar esse projeto adiante em
alguma revista ou congresso.



Acredito que não tenhamos tal política. Acredito que termos cursos de
capacitação com pesquisadores que são referência no assunto da
produtividade, como GIlson Volpato, seja uma ação prática, bem
como, realizar cursos e workshops direcionados à pesquisa de ponta,
à ampliação da produção e à internacionalização. Uma ação que
considero de extrema importância é que as dissertações sejam
substituídas por artigos (pelo menos 4) de relevância ou escopo
mínimo (Qualis C, por exemplo).



Há a necessidade de incentivar mais a publicação conjunta. No meu
entendimento, o Programa deve exigir duas publicações envolvendo o
aluno (s) e o professor (es) antes da defesa da dissertação, como um
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requisito para a conclusão do mestrado. Esta alternativa acena para
uma melhor avaliação do Programa e a possibilidade de, a médio
prazo, ser criado o Doutorado.


A coordenação tem buscado meios e modos de fortalecer essa
relação, a iniciativa voltada à produção do ebook comprova esse
direcionamento.



Posso responder por mim, não saberia responder pelos outros
pesquisadores. Acredito que os incentivos do programa à participação
acadêmico-científica ainda são específicos e seletivos e não têm sido
difundidos de forma transparente. Quanto à produção artística,
também posso responder apenas pelo o que conheço e contribuo junto
com meus orientandos.



O incentivo praticamente precisa ser maior. A realização desse ponto
é bastante complexa e vem acontecendo por meio do esforço muito
individual.



Boa ideia! Já fizemos as normas com bastante cuidado para
contemplar de maneira justa; poderia ser ótimo se houvesse mais
recursos financeiros.

11. A questão 11 se refere à forma como as questões relativas à inclusão
e à transformação social são abordadas nas disciplinas oferecidas por
nossos professores.
Seguem abaixo as contribuições dos respondentes:


Não saberia responder fora da minha prática usual, pois até mesmo a
maioria das teorias e dos métodos de fundo com as quais trabalho,
tanto no campo das Ciências Humanas e Sociais quanto no campo
das Artes, já carregam em si a característica de terem sido
elaboradas, ou estarem sendo, justamente para atuarem sobre as
assimetrias sociais. Dessa forma, entendo serem essas questões
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programáticas nas disciplinas, realizáveis por meio de discussões
sobre a mitigação da pobreza, relações raciais e de gênero, direitos
humanos e não-humanos, política e cidadania, vida na cidade, o
antropoceno e suas consequências. Até mesmo em disciplinas
práticas, voltadas para escrita acadêmica ou de projetos, a ênfase
recai sobre os mesmos princípios, visando a uma construção
transdisciplinar dos conhecimentos.


Ao propormos a construção do espaço a partir de diversos atores,
construímos

uma

perspectiva

contra

hegemônica

e

buscamos

transformações a partir da valorização de outros saberes.


Sobre a diversidade, já expus minha opinião quando respondia à
pergunta de número nove. Sobre a transformação social, pauto-me
pelo pensamento contra-hegemônico, pelo artivismo e pela ação
comunitária, tópicos sempre presentes em minhas disciplinas, desde o
início do Programa.



As questões relativas à inclusão e à transformação social são abordadas
nas minhas disciplinas por meio de leituras de textos, vídeos e em
atividades extramuros.



Os temas "colaboração", "interação", "interfaces para o diálogo" são
trabalhados nas disciplinas, sendo o que mais se aproxima das
questões relativas à transformação social.



O debate sobre direito à cidade a apropriação do espaço tem a
transformação social e a inclusão como base. Vale realçar que o
enfoque de gênero e raça é mais recente, à medida que tais temáticas
são trazidas pelas pesquisas discentes.



As questões relativas à inclusão e à transformação social são abordadas
nas minhas disciplinas ao ressaltar a identificação dos direitos no
exercício da cidadania. O item nove deste questionário já responde
esta questão.
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São normalmente os temas basilares em minhas disciplinas. Faço
trabalhos de campo em comunidades, levo palestrantes deficientes e
em situação de vulnerabilidade socioambiental e procuro direcionar os
trabalhos dos discentes para aplicações que promovam devolutivas
sociais. Isso, entre outras ações específicas, a depender da temática.



Por enquanto, a partir das questões teóricas, tentamos propor uma
intervenção social. Considero ainda incipiente o que tenho conseguido
organizar.



Na medida em que trabalho com temas voltados a área de Gestão
propriamente dita esses tópicos passam a ser o cerne das questão
relativas à inclusão e à transformação social.



As questões relativas à inclusão e à transformação social são abordadas
nas minhas disciplinas ao discutirmos sobre a dimensão política e
participativa na sociedade.



Inclusão e transformação social são abordadas sempre relacionando
com meus Programas de Extensão, além de propostas de trabalhos
dentro da disciplina que abordam as referidas temáticas.



Inclusão e transformação social são abordadas através dos projetos dos
alunos quando compartilhados em aula.

12. Os professores avaliaram a qualidade do atendimento e apoio da
secretaria e sugeriram estratégias para melhorar esse atendimento na
questão 12.
Seguem abaixo as contribuições docentes que recebemos:


A secretaria tem sofrido com a impermanência dos colaboradores. E
como há questões burocráticas muito específicas da secretaria, que
exigem uma prática e um conhecimento mais continuado dos fluxos, a
troca

constante

de

secretários/as

interfere

na

qualidade

do
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atendimento, não obstante o excelente trabalho desempenhado pelas
pessoas.


O secretário do programa é extremamente competente e todas as
vezes fui atendido de forma plena pela secretaria. Acredito que uma
conversa com ele promova um retorno mais eficaz sobre essa
questão.



O atual secretário é o melhor dentre todos os que já tivemos e espero
que o mesmo permaneça por muito tempo no Programa, pois é a
experiência que contribui para a eficiência. Para tanto, precisamos de
um servidor efetivo não só pela estabilidade, mas pela autoridade que
lhe é conferida no uso dos sistemas administrativos. Precisamos
melhorar e otimizar o site do Programa.



Pode melhorar e muito. Contudo, os nossos alunos e professores
precisam ler as informações constantes no site do programa para se
informarem. Ademais, para um trabalho mais efetivo, se todos
cumprirem os prazos, normas e deveres tudo se tornaria mais fácil e
efetivo.



Os secretários não são treinados continuadamente. É preciso uma
capacitação continuada. Entendo que o atendimento da secretaria é
satisfatório. Sempre fui bem atendido, quando precisei de apoio; no
entanto, percebo que é preciso mais treinamentos para esses
funcionários.



O atendimento é lento. Os e-mails ficam sem respostas e algumas
vezes é necessário insistir. Os alunos, muitas vezes, ficam perdidos
nos procedimentos e sem respostas (mas percebi isto em 2020 que foi
um ano atípico...).



Atualmente tem sido muito positiva. Talvez métodos de gestão possam
contribuir para uma melhor relação entre docentes e secretaria.
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A falta de continuidade dos secretários e a centralização das
informações na pessoa dificultam a transmissão do conhecimento,
bem como a organização dos arquivos. Acredito que um banco de
dados organizado, seja uma primeira ação. Também é necessária a
atualização do site, no sentido a facilitar a busca por informações.
Igualmente necessário também é capacitar o(a) secretário(a) a utilizar
os recursos do google, para fins de acompanhamento de uma agenda
eficaz de avisos, que mantenha os docentes e discentes no prazo
desejado, procurando alertar previamente solicitações e eventos.
Outra necessidade seria atualizar todos os documentos do site,
procurando deixá-los em formato personalizado ao PIPAUS e editável,
conforme a demanda, em bancas e formulários.



Há necessidade de uma maior organização para que as atividades
tenham um melhor desempenho, dividindo a função de cada uma das
demandas.

13. Na questão 13 os professores abordaram as razões da evasão dos
alunos do PIPAUS, e contribuíram com as informações listadas abaixo.


Da mesma forma que o PIPAUS é um programa aberto a várias visões
e a vários projetos e possibilidades (pois essa é a sua natureza, de
fato!), a pluralidade de entradas e de interesses pode resultar em
esvaziamento de expectativas e em insegurança das(os) alunas(os)
em vários sentidos. Na questão acadêmica, por exemplo, a menos que
estejam vindo da prática, discentes têm muita dificuldade de se
perceberem inseridas(os) profissionalmente na dinâmica social após a
sua formação. O Programa abre muitas portas, mas a capacidade de
encontrar sentido em toda a experiência deverá emanar das(os)
alunas(os); no momento que percebem que o mestrado não vai
resolver todas as expectativas e nem fixar necessariamente os seus
rumos, nas primeiras dificuldades que se impõem, a evasão aparece
como única solução possível. Demonstra-se aí uma dificuldade que as
pessoas têm de fazer escolhas com responsabilidade sem serem
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muito tuteladas. De qualquer forma, são esperadas algumas evasões,
como uma questão natural da vida, mas há outras que podem ser
evitadas.


Poderíamos elencar diversos fatores, mas selecionei os principais: 1. o
atual cenário de incentivo à pesquisa no Brasil (Infelizmente nossas
áreas vem sendo desfavorecidas) ; 2. falta de perspectivas quanto ao
futuro;

3.

as

poucas

interdisciplinaridade

bolsas

que

o

programa

possui;

4.

como uma nova abordagem, que se mostra

assustadora em alguns momentos.


Creio que é o excesso de exigências, sobretudo no tocante à produção
de artigos em cada disciplina ministrada.



A falta de recurso financeiro pode provocar evasão.



A falta de bolsas de estudo pode provocar evasão, já que é difícil o
aluno se manter numa capacitação de mestrado sem bolsa.



Tive dois mestrandos que desistiram por motivos pessoais.



Sem bolsa ou demais formas de incentivo (promoção, por exemplo) é
difícil para alguns discentes se concentrarem na condução da
pesquisa.

Também

há

desistências

causadas

por

questões

psicológicas, tal como na graduação. Talvez uma pesquisa a ser
elaborada pela Prope possa trazer respostas e orientações para que
docentes possam lidar com tais situações.


Acredito que focar em soluções quando temos problemas, possa evitálos ou amenizá-los. Tenho hipóteses para a situação da evasão, mas
não um diagnóstico; acredito que os que saíram

possam ser

consultados para levantarmos os reais motivos da evasão. De maneira
geral, acredito que os alunos entram imaturos (através de um
processo seletivo, de certa forma, facilitado) e quando se veem face
aos desafios da escrita, da pesquisa e da ação prática, se percebem
sem condições de prosseguir, a não ser quando capacitados,
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considerando também os desafios naturais da vida acadêmica, que
exigem o desenvolvimento de várias habilidades. Pelo fato da maior
parte do público ser de áreas que exigem prática (na minha visão),
acredito que o desafio da escrita se torne um dos principais
empecilhos para o prosseguimento no Programa. Sugiro que a
dissertação seja substituída por artigos publicados ao longo do
mestrado, sendo que três sejam produzidos até a qualificação, para
quem optar por esta forma de entrega da parte textual.


Necessidade de se dedicarem ao trabalho remunerado, o número
baixo de bolsas e a incompatibilidade do desejo do aluno com as
propostas do Programa. Talvez por desconhecimento das linhas de
pesquisa.



Confesso que não tenho dados sobre os números de evasão.



Até o momento, desconheço esse problema entre meus orientandos.



Acredito que a falta de bolsas de estudo possam provocar a evasão.
Em alguns casos, o fato de não encontrarem o que buscavam, o que
pode acontecer em qualquer curso ou programa.

14. Na questão 14 recolhemos as opiniões dos docentes sobre o
processo seletivo para admissão de novos alunos no programa, que
passou por inovações nos últimos dois anos.
Registramos abaixo suas opiniões e sugestões para aprimoramento.


O processo de seleção tem sido aperfeiçoado, e num sentido bastante
positivo. No entanto, dada à situação atípica de 2020, houve pequenos
problemas que deverão ser bem equacionados, pois já foram
diagnosticados e já têm solução apontada, caso ainda haja mais um
processo de seleção nessas condições de trabalho remoto.



Conheço diferentes processos de seleção, em diferentes programas, e
diria que estamos no caminho certo.
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Como teremos outro processo feito à distância, infelizmente não
possuo sugestões.



O modelo atual, que foi adotado para ingressantes em 2019 e 2020 é
adequado

necessitando,

naturalmente,

passar

por

pequenos

aprimoramentos conforme as comissões de seleção notem falhas e
brechas.


Já estamos conversando sobre a mudança do processo seletivo do
programa em vigor. Minha sugestão é incluir a avaliação do currículo
no processo seletivo.



Creio que o Pipaus tem aprimorado bastante, devendo reforçar-se a
elaboração de um relatório de avaliação por cada grupo que conduz os
editais, para que não se perca o histórico.



Acredito que o Edital possa ser aprimorado com intuito educativo,
posto o fato de os alunos poderem se debruçar sobre ele por meses.
Desta forma, o formulário de inscrição pode ser ampliado com
perguntas adicionais que obriguem o aluno a estudar (estrutura
acadêmica de texto, redação acadêmica, pesquisa acadêmica, tipos
de produção acadêmica, etc.). O "formulário de inscrição" pode, por
exemplo, requerer um resumo expandido sobre o trabalho do aluno
(uma lauda para esta questão), considerando a bibliografia ofertada
pelo programa (e então, motivaremos os alunos a lerem os textos e
dissertarem sobre esses. Pode-se criar uma questão que aponte para
links que obriguem o aluno a estudar estrutura acadêmica (algum link
do Gilson Volpato, por exemplo, que explique os desafios da jornada
acadêmica, a necessidade da escrita de artigos, etc). Aguardaremos
então, para perguntar como o aluno se vê diante desses novos
desafios e em quais revistas seu trabalho se enquadra (considerando
o Qualis mínimo da revista C). Solicitar que o aluno faça o cronograma
de publicações, de qualificação e defesa, de maneira a levá-lo a
estudar os periódicos Qualis e as normas do programa. Desta forma o
discente será obrigado a estudar o site e as normativas, também).
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Nesta ocasião, perguntar se o discente pretende fazer quatro
publicações ou a dissertação em texto corrido para a defesa. E então
solicitar que ele faça a estrutura por capítulos do trabalho). Podemos
fazer questões que levem o discente a estudar o programa e as
normativas da Capes e do Comitê de Ética, entre outras demandas
que são hoje um problema no programa.


Como professor colaborador e também pelo fato de ter estado em
licença médica por doze meses, não acompanhei os últimos processos
seletivos do PIPAUS.



A forma atual tem cumprido sua função.



Teria que avaliar com maior cautela o processo, mas creio que a
comissão designada para tal deve ser a única a cumprir todo o
processo do começo ao final.



Enquanto o Programa tiver um grupo pequeno de professores, acho
que o processo de seleção tem que ser simplificado, pois todos os
docentes estão totalmente atarefados em diversas funções na
universidade.



Como eu faço parte da comissão de seleção, estou sempre
observando erros e acertos e comentando em tempo real.
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5. Formulário Discentes
Nesse setor de nossa autoavaliação os discentes são acessados para avaliar o
programa.
1) Na pergunta 1, pede-se que os discentes sugiram, a partir de uma lista,
três formas para o desenvolvimento de um dispositivo de avaliação
pertinente aos objetivos do Pipaus (considerando que o Programa não
apresenta ainda parâmetros estabelecidos de avaliação).
As cinco sugestões mais marcadas foram:


65,8%: através de formulários na internet



55,3%: ênfase nos impactos (acadêmicos, sociais, etc)



44,7%: realização de reuniões periódicas para esclarecimentos e
orientação permanente



42,1%: formação de comissão de implementação da autoavaliação



39,5%: realização de seminários

2) Perguntados como classificariam o Programa com relação ao processo
ensino-aprendizagem utilizado pelos docentes,


42,1% classificam o programa como “Ótimo”;



47,4% classificam o programa como “Bom”;



10,5% classificam o programa como “Regular”, sendo essa a categoria
mais baixa de classificação.

3) O item 3 pergunta se o discente leu alguma das dissertações já
defendidas no programa.


89,5% responderam “Sim”, enquanto



10,5% responderam “Não”.
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Dentre os que responderam “Sim”, a maior parte (39,4%) leu duas
dissertações, enquanto dos demais, 18,2% leu três, 12,1% leu quatro e 18,2%
leu mais que cinco dissertações.
Com relação às dissertações lidas, 39,5% classificam o programa como
“Ótimo”; 44,7% classificam o programa como “Bom”; 15,8% classificam o
programa como “Regular”, sendo essa a classificação mais baixa.
4) A questão 4 é relativa à avaliação dos discentes com relação à
qualidade das orientações recebidas e se elas foram satisfatórias no
sentido

de

propiciar

o

desenvolvimento

de

trabalhos

que

colaboram/colaboraram para transformar cenários em estudo:


71,1% responderam “Sim”;



10,5% responderam “Não” e



18,4% responderam “Em Termos”.

Seguem alguns comentários registrados:


“...devido ao curto prazo que os mestrandos tem para desenvolver
produtos para o programa, há orientações que devem passar pelo crivo
da realidade temporal do aluno.”



“As orientações regulares e a possibilidade de discutir periodicamente o
tema da dissertação foram essenciais para o desenvolvimento da
pesquisa.”



“Senti falta somente de um maior direcionamento em relação às técnicas
e métodos de pesquisa.”



“Minha orientadora sempre esteve disponível para esclarecer minhas
dúvidas e marcava orientações sempre que possível.”



“Tive a oportunidade de ter encontros regulares, semanalmente , o quem
ajudou bastante na escrita e no processo para aplicação da metodologia
de pesquisa.”
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“A primeira orientadora deixou muito a desejar, mas depois que mudei
de orientador, ele tem sido muito presente na pesquisa e muito solícito.”

5) A questão 5 pede para o discente avaliar do seu ponto de vista e de
forma genérica as disciplinas cursadas, emitindo críticas e/ou elogios.
Seguem alguns comentários em destaque:


“Discussões críticas importantes. Bom aprofundamento das questões
sociais no que tangem as artes, urbanidades e sustentabilidade.
Diálogos horizontais e bem estruturados.”



“As disciplinas cursadas foram de grande importância para a ampliação
de minha visão acadêmica.”



“As propostas de uma abordagem interdisciplinar e de construção
coletiva são um ótimo diferencial do programa; contudo, merecem maior
cuidado na elaboração e mais embasamento para sua realização.”



“Algumas disciplinas deixaram muito a desejar, ao menos duas que
cursei o docente sequer sabia do que tratava os assuntos e eram
obrigatórias para os créditos.”



“Carga horária, a meu ver, exagerada para um curso onde a absoluta
maioria não pode se dedicar de forma exclusiva.”



“As críticas que faço são pelo excesso de seminários que são
apresentados em algumas disciplinas e em outras o excesso de
práticas, acredito que deveria haver um consenso entre as disciplinas
práticas/teóricas.”



“Existiram algumas cargas teóricas que proporcionaram debates mais
profundos que estimularam um novo olhar sobre a pesquisa, ao mesmo
tempo em que existiram disciplinas que não agregaram além do senso
comum.”



“Baseando nas disciplinas cursadas avalio que as metodologias
aplicadas são bem diferentes do padrão utilizado pela maioria dos
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cursos de mestrados. Tal fato nos possibilita o repensar das formas
convencionais de aprender e de nos envolvermos com a pesquisa.”


“É nítida a experiência dos docentes e o compromisso de buscar a
melhor maneira para transmitir o conteúdo.”



“As temáticas discutidas foram muito pertinentes ao meu objeto de
estudo, além de propiciar debates sobre tópicos presentes na atualidade
e que são determinantes para o desenvolvimento sociocultural.”



“Nas disciplinas escolhidas fui feliz com a diversidade de estilos de dar
aula que experienciei, cada docente me afetando de um jeito. Foi rico.
Emocionante aqueles que explicitaram seus sentimentos mais humanos
para com a turma. Gostei muito também da possibilidade de troca com o
pessoal da graduação. Tive apenas uma experiência não muito válida
com uma disciplina.”



“...o que percebo é um enorme enfoque na questão urbana (urbanidade)
em detrimento da sustentabilidade e principalmente da arte.(…) O
Pipaus parece ser um complemento da UFSJ para os alunos de
Arquitetura e Urbanismo...”



“A relação professor-aluno e a relação com o objeto de conhecimento
estabelecida de forma mais horizontal, rompendo barreiras hierárquicas,
principalmente através da transdisciplinaridade.”



“...de maneira geral é uma proposta muito interessante que tem tudo
para dar certo, com docentes muito competentes e capacitados.”



“sugiro um maior enfoque no primeiro semestre a titulo de conhecimento
e nivelamento dos estudantes, com a criação de disciplinas direcionadas
às artes, às urbanidades e à sustentabilidade e sobretudo na integração
de tais assuntos de forma cientifica. Sugiro também a criação (no
segundo semestre) de uma disciplina centrada em metodologias e
técnicas de pesquisa.”
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6) A questão 6, buscou averiguar o grau de satisfação dos discentes
sobre a forma como foram discutidos nas disciplinas os três eixos do
Programa (urbanidades, sustentabilidade e artes).
Nesse quesito, 70,3% consideraram “Satisfatório” e 29,7% consideraram
“Insatisfatório”.
Eis alguns comentários relevantes registrados:


“A sustentabilidade poderia ser abordada mais a fundo devido às
particularidades e diferentes interpretações possíveis do conceito.”



“Senti falta de uma maior articulação conceitual entre esses três eixos e
como essa articulação poderia ser efetivada de maneira mais clara em
uma pesquisa teórica. O conceito de arte, ao meu ver, foi o mais
trabalhado; por outro lado, foi o menos integrado aos outros dois.”



“Sempre fomos convidados a nos posicionar dentro destes três eixos
situando nossa temática, discutindo, exemplificando, e realizando
algumas prática; não aprendi só com o professor mas escutando
também meus colegas.”



“As disciplinas cursadas por mim ao longo dos dois anos foram
excepcionais, mas algumas ainda faltam um pouco para chegar à
discussão dos três pilares. Algumas focalizaram mais na urbanidade
enquanto outras mais na Educação e suas didáticas.”



“Muitas vezes nas disciplinas não existe tempo para abordar conceitos
específicos de cada área e quem não tem a base de conhecimento de
tal área fica no entendimento primário de uma questão que pode ser
mais profunda e bem explorada.”



“Acredito que o curso coloca várias disciplinas que consideram com
maior ênfase alguma dessas áreas. Logo, fica a critério do discente
planejar as disciplinas de acordo com a sua necessidade de conhecer
mais sobre tal assunto.”
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“A presença de mais de um professor nas disciplinas garantiram o
desenvolvimento de processos interdisciplinares demandados pelo
desenvolvimento de novos campos de entrelaçamento teóricos.”

7) Foi questionado, na pergunta 7, se as disciplinas do PIPAUS promovem
a construção de uma visão aprofundada inter e transdisciplinar sobre
processos criativos/comunicativos e suas possibilidades de mobilização
e transformação social.
94,7% respondeu Sim e 5,3% respondeu Não.
Ao comentar suas respostas, destacamos as seguintes reflexões dos nossos
alunos:


“As disciplinas apresentam ferramentas para a transformação de mundo
da própria pessoa, assim como seu entorno.”



“O curso aborda o tempo todo os conhecimentos pertinentes de modo
denso, visando ao máximo melhorias das condições sociais.”



“A metodologia ajuda bastante estabelecendo momentos de conversas e
trabalhos em grupos que são marcados pela diversidade de saberes.”



“Poderia melhorar com um maior aprofundamento no eixo da arte”



“O curso aborda o tempo todo os conhecimentos pertinentes de modo
denso, visando ao máximo melhorias das condições sociais”

8) Na questão de número 8,

foi solicitada aos discentes sua opinião

quanto ao preparo das aulas pelos professores.
Das 37 respostas obtidas, 89,2% assinalaram as seguintes avaliações:
“Satisfatoriamente preparadas” e “Muito bem preparadas”, enquanto 10,8%
declararam que as aulas não são satisfatoriamente preparadas ou são mal
preparadas.
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9) Nessa questão 9 foi discutido se disciplinas cursadas no programa
promoveram espaços de mobilização e transformação social; obtivemos
as seguintes respostas:
71 % dos alunos responderam que sim, e 35,7% responderam que em termos.
Ao comentar suas respostas, destacamos os seguintes comentários dos
nossos alunos:


Seria necessário um envolvimento mais prático; acredito que o
momento foi inoportuno, pois a pandemia Covid-19 alterou muitos
planos, sei de trabalhos desenvolvidos por docentes, mas infelizmente
o momento não permitiu.



Creio que o programa precisa estar mais nas comunidades e trazer
mais mestres e mestras dos saberes tradicionais. Vejo que existe esse
movimento, mas ainda falta mais essa conexão.



Acredito que a transformação social acontece mais efetivamente
quando saímos do espaço acadêmico e fazemos presença no local
onde a transformação é necessária. Similar a lógica da extensão
universitária, acho que falta mais dessas práticas.



Teoricamente sim, mas poderíamos realizar atividades práticas com
mais interação com a comunidade.



Infelizmente não foi possível acompanhar o resultado como esperado
devido a pandemia do novo coronavírus.

10) Na questão 10, os discentes emitiram sua opinião sobre como o
programa deveria desenvolver ações para estimular o diálogo e a
cooperação interdisciplinar e sobre o que consideram que deveria ser
feito. Abaixo enumeramos os principais comentários recebidos.



Acredito que os trabalhos em grupo com colegas de outras profissões
já é algo realizado e que auxilia bastante. Disciplinas em que
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possamos "palpitar" nos projetos dos colegas também são ótimos.
Mas o ideal seria o projeto não ser tão "fechado" na inscrição, para
que quem sabe alguns projetos serem coletivos.


Acredito que um bom caminho seria aprofundar a relação com os
outros programas de mestrado. Podendo ser executadas disciplinas
conjuntas, por exemplo, ou que as disciplinas de outras areas fossem
automaticamente ofertadas também pelo programa PIPAUS de forma
que a grade já apreça de forma ampliada e mapeada.



Aulas fora da sala regular da UFSJ, seminário interno, seminário com
os egressos, aulas em espaços de projetos urbanos, sociais, culturais
e tecnológicos, parcerias entre instituições na criação de eventos
colaborativos para a cidade e de promoção de artes entre cidade,
universidade... Só temos a Mostra Vestígios que, por sinal, é pouco
frequentada pela Comunidade Acadêmica do programa de mestrado.



Poucas pessoas do PIPAUS participam do evento todo e é organizado
pelo fato de os discentes sem recurso financeiro da instituição. Seria
importante ter outros eventos, congressos que pudessem promover
encontros acadêmicos, artísticos e sociais.



Acho que seria interessante a organização de eventos como
simpósios, congressos, etc., como o que teve no início do programa,
que eu esqueci o nome, por que não teve nenhum desde que eu entrei
(Sials ou qualquer coisa do gênero). Eu tentei ajudar a organizar um,
mas não houve grande mobilização para contribuir com a sua
realização, e uma andorinha só, não faz verão. Acho que os
professores precisam estabelecer alianças mais efetivas para que o
programa prospere. Na minha turma, teve grande integração entre
(alguns dos) os alunos, e havia uma efervescência de ideias entre os
discentes, mas senti que não obtivemos o amparo e a empolgação dos
professores para concretizá-las.
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Na minha opinião faltam aulas integradas. Professores de diferentes
disciplinas desenvolvendo atividades juntos, na mesma sala. Outra
questão importante é que logo que ingresse no curso, o aluno entenda
o que é cada disciplina para que tenha condições de refletir o que é
importante para sua pesquisa e assim escolher quais vai cursar.
Sugiro uma apresentação da disciplina feita pelo próprio professor.



ter mais visitas em comunidades e haver mais convites à mestres da
sabedoria popular.



Talvez estimular orientações cruzadas das dissertações, nas quais
outros docentes poderiam contribuir com os processos de pesquisa.
Esta prática é utilizada no curso de arquitetura da UFSJ no processo
de construção dos TFGs.



Buscar cada vez mais a interação entre academia e sociedade



Uma forma seria propor mais disciplinas com dois professores de
áreas diferentes. - Outra forma: propor disciplinas que envolvam
alunos da graduação.



Com toda a certeza deveriam ter feito uma melhor aplicação dos
grupos de pesquisa. Eu não fui convidada para nenhum grupo de
pesquisa de outros professores que não seja o da minha própria
orientadora e do prof. Flávio. Todos os demais professores, eu não sei
nem que dia se reuniam. Como escolhi disciplinas da minha linha de
pesquisa, claro que eu poderia ter aprendido mais sobre outras linhas
caso pelo menos fizesse uma rotatividade na participação dos debates
estabelecidos nos grupos de pesquisa sobre Educomunicação,
Corpoespaçotempo e entre outros que nem sei.



Com uma maior aproximação com a comunidade, poder público e
organizações não governamentais.



Que as experiências individuais possam ser um ponto mais presente
em discussões sobre propostas de seus trabalhos.
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Acredito que as disciplinas com vários professores e o material
didático de várias áreas deixam a interdisciplinaridade bem clara.
Como sugestão, acredito que mais visitas de campo (quando possível)
seriam efetivas.

11) Na questão 11, os alunos discorreram sobre o compromisso do
Programa em relação à inclusão e à diversidade.
71,4% consideram o compromisso do programa como satisfatório, 28,6%
consideram como bom e 7,1% consideram como muito bom Suas
considerações estão registradas abaixo:


Todo o conteúdo das disciplinas aborda uma visão mais ampla, mais
realista e mais inclusiva. O perfil dos professores também ajuda muito.



Acredito que o ambiente e as relações foram se construindo a partir
das diversidades. Tanto das diversidades de áreas de atuação e
pesquisa como também referentes às questões individuais.



Só não tive mais dúvidas, porque pude contar com a orientação de
mestrandos da primeira turma, com o auxílio do coordenador e da
secretaria, que sempre me orientaram, quando preciso. Talvez, o site
mais claro, com textos mais objetivos possa ajudar; além disso, uma
apresentação de cada professor e disciplina, no começo do semestre
permita que o estudante já ingresse mais consciente da organização
do Programa. Assim equipe do Pipaus teria menos trabalho de ficar
esclarecendo dúvidas individuais. Outro ponto importante é esclarecer
tudo sobre o Comitê de Ética, desde o início. É um processo
burocrático que demanda tempo e se for feito ao longo do curso, é
menos sofrido.



Creio que dentro de todas as disciplinas que cursei e em projetos que
participei estes dois pontos foram alcançados.



Vejo que é bem satisfatório. Eu acabei lesionando o joelho em dado
momento do percusso acadêmico, e os professores naquele período,
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assim como os colegas, me ajudaram muito. Mas vejo que não
estamos preparados para acolher pessoas com deficiência auditiva (o
secretário não sabe nem o básico do sistema libras!) e cognitiva/intelectual (como seriam as avaliações?).


O curso nos oferece uma base teórica interessante, mas pode
intensificar as ações práticas.



A maioria dos projetos tem alguma relação que envolve a sociedade.



A diversidade foi trabalhada em várias nuances durante o mestrado.

11. A questão 11 faz a avaliação do Programa quanto à política de
incentivo à participação acadêmico-cientifica (publicação de artigos
científicos), bem como sua produção artística indica que

78,6% dos

mestrandos a consideram boa e 21,4% a consideram ruim.
Considerações sobre esses índices estão elencados a seguir:


Há um grande esforço por parte dos docentes para produção
acadêmica.



O único incentivo é finalizarmos as disciplinas com artigos, mas não
recebemos feedbacks consistentes para que seja viável uma
publicação; não recebemos sugestões de revistas para submissão, de
eventos, congressos. E no meu caso, quando participei de um
congresso, minha orientadora não corrigiu meu escrito em nenhuma
etapa, mesmo sendo combinado previamente, e outro professor
convidado apenas enrolou, o ponto de eu ter que enviar e-mails para a
organização.



Acredito que precise melhorar um pouco nesse ponto. Muitas vezes oa
alunos se sentem perdidos e não sabem de que forma acessar as
possibilidades de publicação de periódicos e trabalhos artísticos.



Tentei apoio da instituição para pagamento das despesas para
publicação de artigo, mas não obtive retorno. Todos os professores
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orientam sobre a necessidade de publicação, mas nem todos
acompanham ou mostram onde nosso texto poderia ser publicado.
Portanto a publicação fica exclusivamente a critério de cada discente e
não vi uma política do PIPAUS voltada para incentivo à publicação.


Acho que podiam apresentar mais veículos de publicação, eu, pelo
menos, fico bem perdida quanto a isso. Mas sem pressionar
excessivamente, por que isso não contribui em nada com a saúde
mental dos pós-graduandos.



Para quem trabalha, ou mesmo para quem conta com a bolsa de
estudos, e concilia a vida acadêmica com as disciplinas e mais a
pesquisa, fica complicado pensar em artigo científico, durante o curso.
Coloquei avaliação como boa, porque tive sim, orientação de alguns
professores e da minha orientadora sobre artigos porque procurei me
informar, mas ainda não sobrou tempo para pensar em artigo, já que
mesmo com a pandemia, minha pesquisa não parou nem um dia.



Acho muito legal ter uma disciplina que estimula a exposição artística
da turma e é legal também receber o estímulo das disciplinas para a
confecção de artigos no final de cada semestre.



Acredito que seja fundamental que todos os alunos façam parte de
grupos de pesquisa junto com seus orientadores. Eles estimulam a
participação em eventos a partir da divulgação, além da colaboração
entre membros do Programa, fato que inclusive estimula a inter e
transdisciplinaridade.



Não tenho muito conhecimento dessas políticas, mas sei de colegas
que foram beneficiados.



Não tivemos o SIAUS, assim a turma de 2018/2 já não recebeu este
grande evento como um incentivo interno para publicação. Houve
pouquíssimo repasse de emails divulgando eventos, congressos,
revistas... E mais uma vez eu destaco a falta de relação entre os
grupos de pesquisas dos docentes e a própria secretaria, haja vista
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que em geral estes grupos retém o conhecimento de eventos
importantes em suas áreas de estudo.


Existe o incentivo, mas poderia ter um apoio mais efetivo na
divulgação de publicações e calendário de submissões. Isso chegou a
acontecer na disciplina do TCAI, mas não é uma prática frequente. Por
outro lado, analiso se isso não seria um sistema de protecionismo que
nos tiraria a iniciativa para a busca de possibilidades para publicações.



Apesar de não ter utilizado tais recursos, tenho ciência de que colegas
o fizeram.



Infelizmente passamos por um período que não é favorável à pesquisa
no país.



Acredito que um maior número de bolsas assim como programas de
assistência seriam efetivos na participação maior do estudante
enquanto produção e participação em congressos, pois vejo que
muitos têm que associar os estudos com outra fonte de renda para
conseguirem se manter, o que é o meu caso.

Na questão 12 os estudantes avaliaram o atendimento e apoio da
secretaria da seguinte forma:
28,6% avaliaram como ótimo e 50% como ruim, 21,4% consideram regular e
por fim, 7,1% consideram ruim.
Abaixo copiamos as sugestões dos alunos para melhorar esse aspecto e seus
comentários gerais:


Se for viável um sistema de respostas por Whats app, lembrando que
existem sistemas pré-programados de respostas IA (a exemplo das
lojas que possuem esse tipo de sistema)



Acredito que a pandemia nos fez perder um pouco, pois a maioria não
conhece o secretário pessoalmente e vice-versa, o que faz com que
percamos a identidade perante ele. Mas por hora, tem funcionado.
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Sugiro a contratação de novos funcionários ou parceria com outros
setores.



Quanto a gestão acredito que o melhor caminho é fortalecer um
colegiado que possa atuar de forma autonoma e em prol do coletivo
ainda mais.



Ampliar a participação dos discentes com direito a voto para decisões
coletivas e sucesso do programa.



Durante a pandemia a maior parte dos meus e-mails foi sumariamente
ignorada. A não ser que eu escrevesse "URGENTE" ou pedisse ao
orientador para reforçar minha solicitação, me parece que os e-mails
sequer eram lidos. Tem várias demandas que eu nem sei se foram
atendidas. Não foram dados muito feedbacks sobre as decisões do
colegiado, e eu só obtive qualquer informação sobre o programa,
especialmente durante a pandemia, por que sou muito amiga do
membro discente do colegiado.



Quanto ao atendimento, nunca tive problema. Tanto com a secretária
anterior quanto com o atual. Pelo contrário, o atual, inclusive, sempre
me responde de imediato, busca ajudar como pode. O que acho que
falta mesmo é mais clareza, objetividade, textos curtos e informações
precisas no site e no início do curso. Um momento de esclarecer,
apresentar e informar para que não restem dúvidas. Com todo meu
respeito a cada profissional e ao curso, são sugestões para melhorar.
Não posso reclamar de nada, fui e tenho sido muito feliz tanto com a
escolha das disciplinas, quanto com a da orientadora e tem sido um
prazer aplicar a pesquisa e poder colaborar para que outras pessoas
tenham uma vida melhor.



Achei o secretario bem empenhado em resolver nossos problemas,
mesmo que um pouco atrapalhado nas comunicações internas.



Creio que foram satisfatórios os atendimentos às solicitações na
secretaria ao longo de minha trajetória. Quanto à gestão do programa
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em geral, acredito que as limitações encontradas são resultado dos
problemas em geral que a educação sofre no país neste momento.
Sinalizo apenas a questão da política de distribuição de bolsas, as
quais, até onde sei, se balizaram em apenas uma avaliação
socioeconômica feita em 2018 para as bolsas distribuídas para os
anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Acredito que a avaliação feita em
2018 deveria ser válida somente para aquele edital de seleção, não
sendo considerada para outras distribuições de bolsa, visto que as
condições socioeconômicas dos alunos variam durante o passar dos
anos; desconsiderar isso é não estar a par das realidades dos
discentes. Ademais, outras formas de seleção de candidatos à bolsa
devem ser consideradas.


Criação de um sistema ou algo parecido a que os alunos tenham
acesso para atendimento às dúvidas mais frequentes.



Melhorar o atendimento via plataformas digitais. Principalmente para o
atual momento de distanciamento, ter um whatsapp por meio do qual
pudéssemos enviar dúvidas já ajudaria.



É péssimo ficar sem secretaria! Mas não é por isso que devemos
aceitar o nível mínimo de atendimento: (1) houve a falta de
capacitação do Gabriel, ao assumir a secretaria; e (2) sabendo que o
ERE possibilita a todos um ajustamento criativo do fazer, vejo a
importância da criação de um canal para a própria secretaria,
aproximação essa que atenda às necessidades do próprio aluno.
Sugere-se primeiramente, uma capacitação para que a secretaria
entenda sua própria atuação. Posteriormente, a criação de um grupo
de whatsapp por meio do qual apenas a secretaria informasse os
acontecimentos, eventos, revistas para publicação... Quanto à gestão
do programa tenho a esperança que neste novo ano haverá alguém
que organize um pouco a casa. Acrescento também o quão
desrespeitoso o programa é com os pesquisadores, não enviando
anualmente o edital de bolsistas, mas sim, a cada três anos, quando
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são liberadas bolsas para todo esse período de tempo, seguindo uma
análise retroativa.


Talvez se tivéssemos mais canais de comunicação direta facilitasse a
resolução de problemas, principalmente neste período de pandemia.



Em virtude da possibilidade de uso remoto das atividades tanto
acadêmica quanto administrativamente, creio que seria interessante o
uso de alguma plataforma digital (mesmo que fosse o site oficial)
numa tentativa de unificar os trabalhos.



Sempre fui bem atendida na secretaria.
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6. Autoavaliação dos docentes do Pipaus – ano base 2019
No ano de 2019, tivemos o primeiro ano de atuação da Comissão de
Autoavaliação do Pipaus, composta por três professores, com o relevante e
estratégico papel no processo de diagnóstico e avaliação para posterior
formulação do Planejamento Estratégico desse Programa nos relatórios a
serem enviados à CAPES.

Percebeu-se a necessidade de elaborar um

mecanismo que propiciasse condições de recolher e registrar as percepções
dos docentes e discentes do PIPAUS referentes a uma reflexão coletiva.
Assim sendo, foi elaborado o primeiro relatório, com base em formulários
tipo google docs. Os questionários foram elaborados a partir de agosto,
aprovados pelo colegiado, e submetidos ao preenchimento pelos integrantes
do corpo docente e discente, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Esse
relatório será a partir de 2020 avaliado pelo colegiado e debatido amplamente
com

docentes e discentes para decidirmos que sugestões recebidas por

professores e alunos para melhorar seus indicadores iremos acatar daqui para
frente.
12 professores do programa preencheram o formulário, dos 21
cadastrados no programa, sendo que 19 são docentes permanentes e 2
colaboradores. Portanto, temos uma amostragem de 60% do corpo docente.
Esses docentes declararam ter ministrado aulas entre 2016 e 2019,
sendo que 100% já atuou em colaboração com outro docente do Programa em
sala de aula, o que demonstra o comprometimento do PIPAUS com sua
natureza interdisciplinar. Assim sendo, 66, 7% dos professores já ministrou
aulas com um outro professor; 16,7% atuou com dois professores em sala de
aula; 8,3% atuou com 3 colegas; e 16,7% já compartilhou disciplinas com
quatro ou mais colegas diferentes em semestres distintos.
O PIPAUS é um programa jovem, que está construindo sua plataforma
de autoavaliação, indicando diversos dispositivos possíveis e adequados para
seu perfil. Quanto aos dispositivos de avaliação pertinentes aos objetivos do
Programa, apurou-se que 58,3% dos professores indicou que seria adequado
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avaliar o programa por meio de formulários na internet; 75% indicou a
realização de seminários; 16,7% citou a entrega voluntária de avaliações livres;
60% sugeriu a realização de reuniões periódicas de avaliação como uma
modalidade adequada; e 41,7% citou que o programa deveria contratar uma
empresa especializada para a realização de suas avaliações.
De acordo com os docentes que participam do Programa, o processo
ensino-aprendizagem experimentado pelo grupo poderia ser avaliado como
bom (avaliação indicada por 58,3%) e ótimo (opinião expressa por 41,7% dos
respondentes).
Com relação ao conhecimento dos trabalhos defendidos no PIPAUS, a
pesquisa indicou que 100% dos professores já leram algum dos trabalhos já
desenvolvidos no Programa, sendo que:


41,7% conhece entre 5 e 10 trabalhos;



25% já leu 3 trabalhos;



16,7% já leu mais de 10 trabalhos e



8,3% conhece pelo menos 1 trabalho
Considerando a participação como orientador principal ou como

coorientador de projetos de pesquisa, a pesquisa aferiu que:


33,3% já orientou entre 5 e 10 trabalhos;



26% já orientou 2 trabalhos



25% já orientou 1 trabalho, e



16,7% já orientou cerca de 3 trabalhos.
Diante desse cenário, 33,3% classificou as dissertações defendidas

como ótimas; 58,3% classificou os trabalhos como bons, e 16,7% avaliou os
trabalhos como regulares. Com relação à qualidade das orientações realizadas
pelos docentes, no sentido de propiciar o desenvolvimento de trabalhos que
colaboram para transformar cenários em estudo, a pesquisa indicou que 83,3%
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dos docentes acredita no potencial transformativo de suas orientações. As
dissertações que têm ênfase na educação e que criam novas estratégias de
interação educativa, abarcando escolas e professores da região, parecem
especialmente eficazes no sentido de transformar o cenário local. Ainda que
essa avaliação não seja uniforme para todas as orientações, é possível dizer
que elas atingiram seus objetivos. Muitas dissertações privilegiaram pesquisaação e impactaram significativamente a realidade municipal, ao mesmo tempo
em que colaboraram com a grande área do saber.
Com relação à presença dos três eixos estruturantes do Programa
(urbanidades, sustentabilidade e artes), 33,3% dos professores acredita que o
debate em suas disciplinas é feito de forma insatisfatória. Entretanto 68,7%
acha que suas disciplinas permitem discussões satisfatórias com relação aos
referenciais temáticos do programa.
Considerando a construção de uma visão aprofundada inter e
transdisciplinar sobre processos criativos/comunicativos e suas possibilidades
de mobilização e transformação social, 91,7% dos docentes entendeu que
atendem a essa demanda. Em contrapartida, 25% não percebe da mesma
forma, acreditando que essa premissa não é cumprida.
Com relação à possibilidade de as disciplinas ministradas promoverem a
reunião de competências, o diálogo e a cooperação interdisciplinar, de
fomentarem pesquisas e estudos, além de estimular iniciativas que visem à
criação

e

ao

aperfeiçoamento

de

ações

artísticas,

urbanísticas,

comunicacionais e científicas para a promoção de uma agenda sustentável,
essa pesquisa indica que:

66,7% dos professores que responderam ao

formulário avaliam positivamente essa questão. Em contrapartida, 41,7% dos
docentes não se sentem satisfeitos com a performance desenvolvida pelo
programa nesse sentido. Assim sendo, acreditam que essa incongruência
acontece tendo em vista as muitas frentes almejadas pelo programa, deixando
a sensação de que há sempre algo por atender, questão essa que não é de
todo negativa. Alguns sentem ainda a falta de interação com o conteúdo das
artes, bem como com a abordagem comunitário-extensionista na atuação de
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alguns docentes. Espera-se dessa forma que através da produção prática das
disciplinas se criem condições de resolver essas questões.
Considerando a avaliação das disciplinas ministradas, 83,3% dos
professores discutem a disciplina ao final do curso, enquanto 16,7% não
lançam mão dessa prática. Nesse processo de avaliação destacam-se os
seguintes tópicos:


Alguns docentes optam pelo envio de críticas e sugestões, quando os
estudantes preferem não manifestar-se em público. Entretanto, quando
há abertura, são discutidas: a qualidade dos conteúdos propostos; as
estratégias didáticas e de assimilação dos conteúdos; a aplicabilidade
dos mesmos às pesquisas e a afinidade dos conteúdos com as linhas de
pesquisa em que os alunos se inserem; a capacidade das propostas da
disciplina de promover a reflexão, a interação entre os colegas de áreas
diferentes, e de gerar bons resultados finais teóricos e práticos;



Alguns avaliam o engajamento coletivo e individual no transcurso do
semestre. Outros critérios que têm sido considerados são: a escrita de
texto envolvendo os trabalhos relacionados e as práticas artísticas
possíveis de serem fomentadas a partir dos conceitos estudados nas
disciplinas; os modos de transmissão do conteúdo, das trocas de
saberes e práticas; o envolvimento com a dinâmica das aulas, aliada à
frequência, além da autoavaliação dos discentes sobre seu próprio
processo de aprendizagem.



Ao avaliar as ações do programa para estimular o diálogo e a
cooperação interdisciplinar, os docentes destacaram que: a Mostra
Vestígios (exposição anual do Programa, que exibe resultados dos
trabalhos em Artes Visuais desenvolvidos pelos alunos) tem se revelado
um momento em que essa cooperação acontece de uma forma muito
interessante

e

produtiva;

o

Simpósio

Internacional

em

Artes,

Urbanidades e Sustentabilidade (SIAUS) também tem esse caráter e já
se revelou um momento

em que essa interação e cooperação

acontecem. São relevantes também os momentos de encontros entre
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níveis

acadêmicos

diferentes

(graduação

e

pós-graduação),

consolidando a meta da articulação vertical aliada à articulação entre o
ensino, a pesquisa e a extensão. Os encontros sociais entre professores
e alunos também reforçam as possibilidades de trocas de repertórios
simbólicos em momentos de descontração. Destacam-se a discussão
dos trabalhos, na forma de artigos científicos em eventos como o
SIAUS, a participação dos professores nos grupos de pesquisa
vinculados ao programa, bem com a publicação de artigos científicos
elaborados por docentes de campos de conhecimento distintos, além da
promoção de Semanas de Integração entre alunos e professores no
início do ano letivo.

Como estratégias já adotadas pelo PIPAUS para fomentar o diálogo e
cooperação interdisciplinar, há as disciplinas ministradas por dois ou mais
docentes de áreas diferentes, e coorientação de pesquisas entre docentes de
diferentes áreas de produção de conhecimento.
Quanto à avaliação dos processos de geração e difusão de
conhecimento criativo, artístico e científico que contribuam para a formação de
recursos humanos aptos a cooperar entre si e a agir de forma integradora, inter
e transdisciplinarmente, os professores citaram as seguintes estratégias na
referida pesquisa:


Inclusão de formulários avaliativos nos projetos desenvolvidos junto às
comunidades;



Inclusão de uma aba no site do PIPAUS em que as pessoas que fazem
consulta às dissertações deixem seus comentários e avaliações dos
trabalhos desenvolvidos;



Apresentação na Mostra Vestígios e outras exposições das produções
do PIPAUS de um questionário a ser respondido pelos visitantes
acessando a qualidade artística das obras e sua pertinência social;
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Seminários de avaliação: seminário anual de teses e dissertações em
andamento, seminário semestral de docentes e discentes de avaliação e
proposição de rumos e parcerias para o semestre vindouro;



Comissão permanente de avaliação formada por alunos e professores;



Acompanhamento dos egressos e reverberações de suas respectivas
pesquisas;



Registro de indicadores, tais como número de eventos, sobretudo em
locais periurbanos, número de artigos, práticas de difusão do
conhecimento, práticas extensionistas, palestras para difusão do
conhecimento, trocas interdisciplinares provenientes de cooperação
nacional e internacional, impacto das dissertações nos campos onde
foram feitos os estudos.

Com relação ao atendimento à demanda regional por formação
qualificada de docentes, pesquisadores e demais profissionais capazes de
atuar e interferir nas diversas áreas do conhecimento desde uma perspectiva
sustentável, inter e transdisciplinar, a presente pesquisa sugere: a realização
de processos de educação permanente, articulada com escolas e serviços
públicos da região; sistematização das dissertações produzidas até o momento
e qualificar seus resultados e impactos; promoção da interface entre o tema de
pesquisa e a sensibilidade do mestrando, para que se torne para este uma
paixão responsável e sustentável; participação dos docentes do PIPAUS em
projetos de pesquisa e extensão ligados aos grupos de pesquisa relacionados
com o programa; bem como a valorização do saber tradicional, dentro e fora da
academia.
Quanto ao compromisso do Programa em relação à inclusão e à
diversidade, a maior parte dos respondentes acreditam que o PIPAUS já
oferece condições de atendimento à inclusividade e diversidade em sua própria
natureza, sendo que uma minoria acredita que esse é um processo em
desenvolvimento, que não ocorre de modo sistemático. Outros docentes
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acreditam que o PIPAUS tem se destacado visivelmente em comparação com
os outros programas da UFSJ, principalmente em relação aos critérios de
distribuição de bolsas. Destacamos as seguintes estratégias: reserva de bolsas
e política de incentivo à entrada de cotistas no processo seletivo; a inserção
dos projetos associados ao Programa em comunidades carentes, de São João
del Rei e região é valorizada e incentivada como um mecanismo de divulgação
do PIPAUS, trazendo o interesse dos indivíduos dessas comunidade pela
Universidade e pelo Programa; a busca de bolsas na iniciativa privada também
pode ser um elemento de inserção social e permanência de alunos carentes no
programa; busca-se também atuação nas escolas de ensino médio e na
construção conjunta de ações nos espaços comunitários, bem como a
investigação de procedimentos de acessibilidade nos locais onde as aulas
ocorrem.
Perguntados sobre estratégias para o monitoramento do fluxo de
formação, os professores respondentes apontaram a necessidade de maior
envolvimento da secretaria nesse acompanhamento, enviando lembretes e
alertas quanto aos prazos acadêmicos de inscrição nas disciplinas, qualificação
e

defesa

para

integralização

do

mestrado;

a

obrigatoriedade

de

acompanhamento e de informação ao colegiado, por parte dos orientadores,
sobre o desempenho de seus orientandos; a elaboração de um fluxograma
restrito aos orientadores e à secretaria sobre a situação de cada aluno no
curso; a realização de reuniões semestrais para avaliação do desempenho de
cada turma.
Perguntados a respeito de ações para acompanhamento dos egressos
os professores sugeriram: Manutenção de um cadastro com contatos
atualizados; envio regular de questionários de acompanhamento profissional e
acadêmico; estímulo à visita de ex-alunos para participação em disciplinas e
eventos do programa; promoção de encontros das turmas de ex-alunos;
realização de uma publicação exclusiva para egressos; criação de uma política
de comunicação permanente com os ex-alunos; criação de uma aba no site
exclusiva para o cadastro e a apresentação do que os ex-alunos atualmente
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estão realizando; e o envio de um formulário anual para ser preenchido com
informações atualizadas.
Quanto à política de inovação e aos resultados esperados, foram
citados:


Criação de uma "Núcleo de Inovação e Incubação de Ações e
Empreendimentos

Transdisciplinares"

para

implantar,

fomentar,

publicizar e impactar social e economicamente a produção intelectual do
Programa, transferindo-a para a sociedade em todos os seus
segmentos.


Incentivo à participação em eventos e publicações.



Incentivo ao conhecimento das políticas para depósito de patentes.



Incentivo à difusão dos catálogos, filmes, manuais e outros resultados
finais

produzidos

pelos

alunos

como

complementos

às

suas

dissertações.
Este tema deve contar com o apoio da agência de inovação da
universidade, pois trata-se de uma questão institucional e não somente do
Programa.
Com relação às políticas de internacionalização, a presente pesquisa
indicou a necessidade de estreitar os laços entre o programa e a Assessoria
Internacional da UFSJ (ASSIN), no sentido de:


Conhecer os convênios ativos entre instituições internacionais e a UFSJ;



Conhecer editais de financiamento e incentivo à internacionalização
vigentes;



Monitorar as possibilidades de intercâmbio e outros mecanismos de
interação internacional envolvendo alunos e professores;
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Ampliar articulação com grupos internacionais com perspectivas
transdisciplinares; incentivar nas aulas o uso de textos em línguas mais
utilizadas internacionalmente (inglês e espanhol);



Incentivar estudantes e os próprios professores a participarem de
eventos internacionais,



Aproveitar a presença de pesquisadores estrangeiros para darem
palestras no Programa;



Buscar programas e eventos na América Latina, afinados com a
proposta PIPAUS.
Perguntados quanto à qualidade do trabalho da secretaria, os

professores citaram o mesmo como ótimo (25%), bom (25%) e consideraram
regular esse apoio metade dos professores (50%). O apoio da secretaria ao
programa é um item que precisa ser trabalhado.
Sobre a evasão dos alunos do PIPAUS, indicamos as seguintes causas:
problemas pessoais e financeiros; dificuldade em lidar com a complexidade e a
incerteza de uma perspectiva em construção; ausência de bolsa e excesso de
carga horária de disciplinas; desmotivação com o curso e com o andamento
das disciplinas; entrada de alguns deles sem experiência no desenvolvimento
de pesquisa, sobretudo derivados do primeiro processo seletivo.
Sobre os motivos de evasão dos docentes, temos as seguintes causas:
excesso de atividades e de comissões; sobrecarga dentro da instituição, e uma
compreensão equivocada de que a produção do conhecimento não poderia ser
validada duplamente, caso o docente atuasse em dois programas de pósgraduação distintos; problemas de saúde.
Diante do cenário apresentado, percebe-se que o corpo docente possui
uma visão positiva do PIPAUS e acredita no vigor da proposta inovadora do
Programa. Contudo, percebemos que o questionário de avaliação poderia ser
mais curto. Além disso, o período em que o formulário foi distribuído (final de
semestre, final de ano, férias de verão), bem como a urgência de resposta
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durante o período de descanso dos docentes, pode ter comprometido a
atenção que o documento exigia. Entendemos que o resultado final do
processo de autoavaliação foi muito importante como plataforma inicial para o
desenvolvimento de melhores versões desse instrumento de avaliação e ainda
para o aprofundamento da compreensão sobre o perfil atual do programa, e
delinear rumos possíveis para seu aperfeiçoamento.
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7. Autoavaliação discentes
Para conduzir uma autoavaliação do Programa a partir do ponto de vista de
nossos discentes, foi preparado um formulário google e submetido aos
discentes, tendo obtido, dentro do prazo de preenchimento, 41 respostas de
alunos egressos e regulares.
Deste total, 71% era constituída de alunos regularmente matriculados e
28,9% de alunos egressos, que cursaram disciplinas no PIPAUS entre o
segundo semestre de 2016 e o segundo semestre de 2019.
Entre os egressos, 64,7% defendeu sua dissertação no segundo
semestre de 2019, 11,8% no primeiro semestre de 2019, 5,9% no primeiro
semestre de 2018 e 5,9% no segundo semestre de 2018, e ainda 11,8%
defendeu no segundo semestre de 2017.
Perguntados sobre o instrumento de avaliação mais pertinente ao perfil
do Programa, a maioria citou o uso de formulários através da internet (65,8%);
foi citada ainda a formação de uma comissão de implementação da
autoavaliação discente com 55,3% de menções; e ainda a entrega voluntária
de avaliação (10,5%), e o relatório das disciplinas cursadas que faz parte do
exame de qualificação foi citado por 2,6% dos alunos.
Com relação ao processo ensino-aprendizagem, 42, 1% considerou o
programa ótimo, e 47,4% considerou o programa bom; 10,5% considerou o
programa regular. E do universo de alunos verificados, nenhum considerou o
programa ruim, em uma avaliação geral.
Perguntados sobre a produção do programa, 89,5% dos alunos afirma
que já leu dissertações defendidas no PIPAUS. Desses, 2,6% já leu uma
dissertação; 39,4% já leu duas; 18,2% já leu 3 trabalhos; 12,1% leu 4; 18,2% já
leu mais que 5 trabalhos; e 2,6% já leu mais de 10 dissertações defendidas no
PIPAUS.
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Sobre a qualidade das dissertações, 39,5% dos alunos classificaram as
mesmas como ótimas; 44,7% como boas; e 15,8% como regulares, não
havendo menções a dissertações ruins.
Com relação às orientações, os alunos foram convidados a avaliar a
qualidade das mesmas, e sua capacidade de colaborar para transformar os
cenários em estudo. As respostas obtidas foram que sim (71,8%); não (10,5%);
e em termos (18,4%).
Perguntados sobre a presença dos três eixos do programa (artes,
urbanidades e sustentabilidade) na discussão oferecida pelas disciplinas,
70,3% considera que isso foi desenvolvido nas disciplinas de forma satisfatória,
e 29,7% de forma insatisfatória.
Na questão sobre a preparação das aulas pelos docentes, 24,3%
respondeu que as aulas são muito bem preparadas; 64,9% considerou
satisfatória; 2,7% insatisfatória; 2,7% mal preparadas; e 8,1% disse que as
aulas não são preparadas.
Foi

perguntado

se

as

disciplinas

promoveram

a

reunião

de

competências, o diálogo e a cooperação interdisciplinar, fomentaram pesquisas
e estudos, além de estimular iniciativas que visassem à criação e o
aperfeiçoamento

de

ações

artísticas,

urbanísticas,

comunicacionais

e

científicas para promoção da agenda sustentável. 76,3% respondeu sim; 2,6%
não; e 21,1% em termos.
Foi indagado como o discente vê o compromisso do Programa em
relação à inclusão e à diversidade, e as respostas foram: 44,7% Muito Bom;
23,7% Bom; 26,3% Satisfatório; e 5,3% Insatisfatório.
Foi perguntado como os discentes avaliam a oferta de atividade
extracurricular, bem como a política de incentivo à participação acadêmicocientifico dos alunos e professores. Essa foi uma questão objetiva e as
respostas foram: 10,8% Ótima; 56,8% Boa; 24,3% Ruim; e 8,1% Péssima.
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Perguntados como avaliam os principais critérios que foram solicitados
pelo professor para que fosse feita a avaliação da disciplina, 20% considerou
como ótimo; 25,7% bom; 51,4% satisfatório e 2,9% ruim. Ao avaliar a qualidade
do atendimento e apoio da secretaria, as respostas foram:

39,5% Ótimo;

42,1% Bom; 21,1% Regular; e 5,3% Ruim.
Em seguida, perguntados ainda sobre como o Programa pode atuar para
suprir

a

demanda

regional

por

formação

qualificada

de

docentes,

pesquisadores e demais profissionais, e ainda sobre o monitoramento do fluxo
de formação dos alunos, razões para a evasão e estratégias para o
acompanhamento dos egressos, recebemos respostas dissertativas, e os
comentários podem ser consultados na íntegra no anexo Autoavaliação
PIPAUS.
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8. Anexos
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AUTOAVALIAÇÃO DO PIPAUS - 2020 - DISCENTES

26/03/21 16:28

AUTOAVALIAÇÃO DO PIPAUS - 2020 DISCENTES
Prezado discente do PIPAUS, para que os futuros estudantes possam obter o melhor aprendizado
possível, e também obtermos melhor avaliação do programa junto à Capes, precisamos veriLcar o que
está sendo realizado com sucesso e ao mesmo tempo identiLcar os possíveis pontos falhos.
Dessa forma, contamos com um pouco do seu tempo para responder a algumas perguntas rápidas. A
sua participação é muito importante!
Todas as respostas serão mantidas sob sigilo e sem a identiLcação do participante.
*Obrigatório

IDENTIFICAÇÃO

1.

Nome Completo

2.

Segmento *

Informe seus dados pessoais e sua relação com o Programa

Marque todas que se aplicam.
Aluno(a) regular
Aluno(a) de disciplina isolada (atual ou egresso(a)
Egresso(a) - Regular

https://docs.google.com/forms/d/1C7QqkZGo3eYqahFFykMWqb0PdhsStVmaTwGHxGFMrE4/printform
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3.
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Se aluno(a) em disciplina isolada, marque os semestres que você cursou
Marque todas que se aplicam.
2016/2
2017/1
2017/2
2018/1
2018/2
2019/1
2019/2
2020/1

4.

Se aluno regular marque o ano/semestre de ingresso
Marque todas que se aplicam.
2016/2
2017/1
2017/2
2018/1
2018/2
2019/1
2019/2

AVALIAÇÃO

5.

1. Com relação ao processo ensino-aprendizagem utilizado pelos docentes, como você
classi!caria o Programa? *
Marque todas que se aplicam.
Ótimo
Bom
Regular
Ruim

https://docs.google.com/forms/d/1C7QqkZGo3eYqahFFykMWqb0PdhsStVmaTwGHxGFMrE4/printform
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6.
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2. Você já leu alguma das disse"ações defendidas no Programa? *
Marque todas que se aplicam.
Sim
Não

7.

3. Indique o título e autoria de uma disse"ação que você achou exemplar considerando os
propósitos do PIPAUS.

8.

4. Com relação à qualidade das orientações (coordenador e coorientador) que você recebeu,
você avalia que elas foram satisfatórias no sentido de lhe propiciar o desenvolvimento de sua
disse"ação?
Marque todas que se aplicam.
Sim
Não
Em termos

9.

Se desejar, comente sua resposta.

https://docs.google.com/forms/d/1C7QqkZGo3eYqahFFykMWqb0PdhsStVmaTwGHxGFMrE4/printform
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10.

5. Como discente, escreva abaixo, de forma genérica como você avalia e quais os
comentários você faria com relação às disciplinas cursadas?

11.

6. Na sua opinião enquanto discente, os três eixos do Programa (urbanidades,
sustentabilidade e a"es) foram contemplados nas disciplinas que você cursou de forma...
Marque todas que se aplicam.
Insatisfatória
Satisfatória
Em termos

12.

Justi!que.

13.

7. No seu modo de ver, as disciplinas do PIPAUS promovem a construção de uma visão
aprofundada inter e transdisciplinar sobre processos criativos/comunicativos?
Marque todas que se aplicam.
Sim
Não
Em termos

https://docs.google.com/forms/d/1C7QqkZGo3eYqahFFykMWqb0PdhsStVmaTwGHxGFMrE4/printform
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14.

Se desejar, comente sua resposta.

15.

8. As disciplinas que você cursou promoveram espaços de mobilização e transformação
social?
Marque todas que se aplicam.
sim
Não
Em termos

16.

Se "não" ou "em termos" informe o que você acha que falta melhorar.

17.

9. Como na sua opinião, o programa deveria desenvolver ações para estimular o diálogo e a
cooperação interdisciplinar. Na sua opinião, o que deveria ser feito?

https://docs.google.com/forms/d/1C7QqkZGo3eYqahFFykMWqb0PdhsStVmaTwGHxGFMrE4/printform
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10. Como você vê o compromisso do Programa em relação à inclusão e à diversidade?
Marque todas que se aplicam.
Satisfatório
Insatisfatório
Bom
Muito bom

19.

Justi!que.

20.

11. Como você avalia a política do Programa de incentivo à pa"icipação acadêmicocienti!ca (publicação de a"igos cientí!cos) dos mestrandos, bem como sua produção
a"ística?
Marcar apenas uma oval.
Ótima
Boa
Ruim
Péssima

https://docs.google.com/forms/d/1C7QqkZGo3eYqahFFykMWqb0PdhsStVmaTwGHxGFMrE4/printform
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21.

Justi!que.

22.

12. Como você avaliaria a qualidade do atendimento e apoio da secretaria, bem como a
gestão do programa em geral? *
Marque todas que se aplicam.
Ótimo
Bom
Regular
Ruim

23.

Sugira estratégias para melhorar esse atendimento. *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários
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AUTOAVALIAÇÃO DO PIPAUS - 2020DOCENTES
Prezado docente do PIPAUS, para obtermos melhor avaliação do programa junto à Capes, precisamos
veriGcar o que está sendo realizado com sucesso e ao mesmo tempo identiGcar os possíveis pontos
falhos.
Dessa forma, contamos com um pouco do seu tempo para responder a algumas perguntas rápidas. A
sua participação é muito importante!
Todas as respostas serão mantidas sob sigilo e sem a identiGcação do participante.
*Obrigatório

1.

Endereço de e-mail *

IDENTIFICAÇÃO

2.

Nome Completo *

3.

Segmento *

Informe seus dados pessoais e sua relação com o Programa

Marque todas que se aplicam.
Professor(a) Permanente
Professor(a) Colaborador(a)
Professor(a) Convidado(a)

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1Ro2s_6GCWGm0CmROsufw9EVqi2gfcilQuWR6I-M9nOk/printform
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Em quais semestres você ministrou aulas no Programa? *
Marque todas que se aplicam.
Não ministrei
2016/2
2017/1
2017/2
2018/1
2018/2
2019/1
2019/2
2020/1

5.

Em algum destes semestres, você ministrou aula em colaboração com outro(a) professor(a)?
*
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

AVALIAÇÃO

6.

1. Com relação ao processo ensino-aprendizagem utilizado por você e pelos demais
docentes, como você classi!caria o Programa? *
Marque todas que se aplicam.
Ótimo
Bom
Regular
Ruim

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1Ro2s_6GCWGm0CmROsufw9EVqi2gfcilQuWR6I-M9nOk/printform
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7.

Justi!que.

8.

2. Você já leu disse"ações do programa não orientadas por você? Como você avaliaria a
qualidade das mesmas? *
Marque todas que se aplicam.
Ótimo
Bom
Regular
Ruim

9.

10.

Justi!que.

3. Com relação às orientações que você realizou, você avalia que elas foram satisfatórias no
sentido de propiciar impacto e transformação social? *
Marque todas que se aplicam.
Sim
Não
Em termos
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11.

Justi!que.

12.

4. Como docente, considerando o universo das disciplinas ministradas, como você avalia e
comenta a sua pe#ormance? *

13.

5. Na sua opinião enquanto docente de que forma os três eixos do Programa (urbanidades,
sustentabilidade e a"es) são contemplados na sua disciplina? Justi!que. *

14.

6. As disciplinas do PIPAUS promovem a construção de uma visão aprofundada inter e
transdisciplinar sobre processos criativos/comunicativos? *
Marque todas que se aplicam.
Sim
Não
Em termos
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15.

Justi!que.

16.

7. Como você elabora o sistema de avaliação de suas disciplinas? Quais os principais
critérios utilizados? *

17.

8. Você acha que o programa deveria desenvolver mais ações para estimular o diálogo e a
cooperação interdisciplinar? Na sua opinião, o que deveria ser feito?
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18.

9. Como as disciplinas ministradas por você atendem às questões relativas à inclusão e à
diversidade?

19.

10. Como você avalia a política de incentivo à pa"icipação acadêmico-cienti!ca (produção
de a"igos cientí!cos) e produção a"ística dos alunos e professores? *
Marcar apenas uma oval.
Ótima
Boa
Regular
Ruim

20.

Justi!que. *
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21.

11. Como as questões relativas à inclusão e transformação social são abordadas em suas
disciplinas? *

22.

12. Como você avaliaria a qualidade do atendimento e apoio da secretaria? Sugira
estratégias para melhorar esse atendimento. *

23.

13. Na sua opinião, quais as razões da evasão dos/das alunos(as) do PIPAUS?
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14. Sobre o processo seletivo para admissão de novos alunos no programa, expresse abaixo
sua opinião e sugestões para aprimoramento.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
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