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GRUPO DE TRABALHO 

Presidente da comissão e membro externo ao colegiado  

Profª. Dra. Cristina Sanches 

Membros docentes do colegiado do curso 

Prof. Dr. André de Oliveira Baldoni - coordenador 

 Prof. Dr. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa – Vice coordenador 

Profª. Dra. Maria das Graças Carvalho 

Prof. Dr. Whocely Victor de Castro 

Prof. Dr. Hélio Batista dos Santos 

Representante discente do colegiado do curso 

Marina Vieira  - Representante discente 

Os membros desta comissão foram nomeados pela Portaria nº 05/2019  de 16 de Setembro de  2019,  pelo coordenador  do Programa de Pós-

graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) (Anexo 1). 
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1. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA  

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - PPGCF/UFSJ, foi aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - CAPES, em 25 de abril de 2012 e iniciou a primeira turma do mestrado em março de 2013.  

A disponibilidade de infraestrutura para o ensino e pesquisa dotada de amplo e adequado espaço físico, equipamentos modernos voltados 

à saúde e à tecnologia, além de recursos humanos docentes de alto nível, têm atraído muitos jovens que disputam uma vaga no PPGCF. A formação 

pós-graduada destes jovens tem possibilitado não apenas a produção de maior conhecimento na área farmacêutica, como também a inovação 

tecnológica de produtos e processos, o que indubitavelmente contribui para a descentralização, fixação regional de talentos e crescimento 

econômico da região centro-oeste de Minas Gerais.  

Na primeira e única avaliação da CAPES o PPGCF recebeu nota 3.  

  O mestrado é destinado principalmente aos graduados em Farmácia, Bioquímica, Medicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, Química e 

Biotecnologia. 
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OBJETIVOS DO PROGRAMA 

- Formar recursos humanos qualificados, professores e pesquisadores, em nível de pós-graduação, com foco no campo das Ciências Farmacêuticas. 

- Estimular a criação de um ambiente de pesquisa e pós-graduação no Campus avançado de Divinópolis. 

PERFIL DO PROFISSIONAL A SER FORMADO 

- Profissionais aptos a desenvolverem estudos de novos fármacos, medicamentos e outros insumos prioritários para a saúde. 

- Profissionais de alto nível, agentes multiplicadores em atividades de ensino, pesquisa e assistência na área da saúde. 

- Profissionais éticos, com capacidade intelectual e crítica no âmbito das Ciências Farmacêuticas. 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

Insumos Farmacêuticos, Compostos Bioativos e Medicamentos. 
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LINHAS DE PESQUISA E ORGANICIDADE DO PPGCF/UFSJ 

Linha 1 - Produtos naturais, sintéticos e medicamentos. 

Esta linha de pesquisa abrange estudos de avaliação química, biológica e toxicológica de substâncias naturais e sintéticas, além da obtenção de 

novos produtos  em modelos in vivo, in vitro e in silico. Esta linha contempla também estudos de desenvolvimento de novos fármacos, controle da 

qualidade, avaliação da eficácia de medicamentos e produtos farmacêuticos. 

  

Linha 2 - Biociências aplicadas à Farmácia e uso racional de medicamentos. 

Esta linha de pesquisa abrange os estudos experimentais e clínicos voltados para investigações diagnósticas, epidemiológicas e terapêuticas,  

contemplando a avaliação de biomarcadores moleculares e bioquímicos;  estudos de utilização de medicamentos incluindo efetividade e segurança 

de medicamentos e conduta baseada em evidência; assistência farmacêutica, farmacoeconomia, farmacovigilância, serviços e educação 

farmacêutica.  

A Figura 1 ilustra a organicidade do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de São João Del-

Rei, a saber: Área de concentração, Linhas de pesquisa e Projetos de pesquisa. 
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Figura 1. Organicidade do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de São João Del-Rei 

(PPGCF/UFSJ). 
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2. ANÁLISE DO CENÁRIO ATUAL 

Antes da nomeação da comissão de autoavaliação e planejamento do PPGCF, a coordenação do curso juntamente com o colegiado analisaram, entre julho 

e agosto de 2019, todos os indicadores dos últimos dois anos do PPGCF, além do resultado da última avaliação quadrienal. Feito isso, compilou-se os dados e 

reuniu-se em Assembleia com todos os docentes para apresentação do estado da arte do PPGCF. Em setembro de 2019, durante a realização do II Workshop do 

PPGCF, estes mesmos dados foram apresentados à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE) da UFSJ e aos mestrandos do PPG. A Figura 2 representa 

esquematicamente no quadriênio (2017-2020) o momento em que o PPGCF iniciou o planejamento estratégico situacional. 
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Figura 2. Representação esquemática do momento em que o Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas iniciou o planejamento estratégico 

situacional. 

Neste momento identificou-se os indicadores relacionados ao corpo docente do PPGCF, que estão descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1. Indicadores relacionados ao corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas da Universidade Federal de São João Del-Rei (PPGCF/UFSJ) 

Indicador 2017 2018 

Corpo Docente (CD) 20 24 

Docentes Permanentes (DP) 15 16 

Colaboradores (Col) 5 6 

Visitantes (V) 0 1 

% DP c/Bolsa de Produtividade do CNPq 40% (6/15) 31,25% (5/16)  

% DP c/Bolsa Inovação Tecnológica do CNPq 0% 0% 

% DP em 2 ou mais PPGs 80% (12/15) 75% (12/16) 

Projetos de Pesquisa com financiamento / DP:  73,3% (11/15) 75% (12/16) 

% DP sem coordenação de Projetos de Pesquisa  0% 0% 

  

Em relação à produção dos docentes no biênio 2017-2018, contabilizou-se 137 artigos e 10.940 pontos, considerando o novo Qualis proposto 

pela CAPES. A distribuição da produção entre os docentes apresentou-se heterogênea e está representada nas Figuras  3 e 4. 
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Figura 3. Pontuação individual dos docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal 

de São João Del-Rei (PPGCF/UFSJ), no biênio 2017-2018. 
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Figura 4. Quantidade individual de artigos científicos produzidos pelos docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas da Universidade Federal de São João Del-Rei (PPGCF/UFSJ), no biênio 2017-2018. 

 Considerando apenas a produção científica dos docentes permanentes (DP) com discente/egresso do PPGCF, contabilizou-se 2.210 pontos no biênio, 

representando 20,2% da produção total dos docentes permanentes. Isso representou 142, 6 pontos/DP/ano. É importante ressaltar que em 2017, sete publicações 

não puderam ser pontuadas por não possuírem classificação no novo Qualis e, em 2018, foram quatro publicações não pontuadas pela mesma razão. Além disso, 
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não foram considerados 14 capítulos de livros e três patentes, devido à a ausência de critérios para pontuação estabelecidos pela CAPES (ficha em construção). 

O Quadro 1 apresenta a pontuação da produção científica com discente/egresso do PPGCF.  

Quadro 1. Pontuação da produção científica com discente/egresso do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de São 

João Del-Rei (PPGCF/UFSJ), 2017-2018. 

 2017 

N
o
 

2017 

% do N 

2017 

Pontos 

2018 

N
o
 

2018 

% do N 

2018 

Pontos 

Total 

N
o
 

Total 

% do N 

Total 

Pontos 

A1 1 6,7 100 1 5,3 100 2 5,9 200 

A2 2 13,3 170 4 21,1 340 6 17,6 510 

A3 6 40,0 420 2 10,5 140 8 23,5 560 

A4 5 33,3 300 6 31,6 360 11 32,4 660 

B1 1 6,7 50 3 15,7 150 4 11,8 200 

B2 - - - 2 10,5 70 2 5,9 70 

B3 - - - - - - - - - 

B4 - - - 1 5,3 10 1 2,9 10 

Total 15 100 1.040 19 100 1.170 34 100 2.210 
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Os indicadores relacionados aos mestrandos do PPGCF são apresentados na Tabela 2, cuja análise revela dados bastante similares. Quanto ao número de alunos 

por docente (Total) e docente (Permanente), a distribuição não é homogênea, com evidente concentração em alguns docentes. No entanto, fruto do esforço da 

coordenação do PPGCF, no ano de 2018 já verifica-se uma tendência positiva (em comparação ao ano de 2017) no que se refere à redução do número de docentes 

permanentes sem orientação, conforme é mostrado na Tabela 3. 

 

Tabela 2. Indicadores relacionados aos mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas da Universidade Federal de São João Del-Rei (PPGCF/UFSJ) 

Indicador 2017 2018 

Nº Alunos Mestrado (M) -  (Final do ano) 35 36 

NºTitulados Mestrado  (TM) - (Final do ano) 10 13 

Relação  TM/M 0,29 0,36 

Nºde bolsistas (5 CAPES, 3 UFSJ e 2 FAPEMIG) 

 

10 10 

Vagas ofertadas 29 28 
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Tabela 3. Indicadores relacionados aos mestrandos e corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas da Universidade Federal de São João Del-Rei (PPGCF/UFSJ). 

Indicador 2017 2018 

N
o 

Alunos/Docentes (total) 

(Mediana, max, mim) 

35/19 

(2, 6, 0) 

média= 1,84 

36/24 

(1, 5, 0) 

média= 1,5 

N
o  

Alunos/Docente Permanente (Mediana, max, mim) 
32/15 

(2, 6, 0) 

Média= 2,13 

29/16 

(1, 5, 0) 

Média= 1,81 

Docentes Permanentes sem Orientação (N
o

  e %) 

26,7% (4/15) 

12,5% (2/16) 

 

 

Uma grande preocupação do PPGCF tem sido a seleção e implementação de projetos de alto nível  visando não apenas a  geração de novos conhecimentos 

científicos, bem como daqueles com reconhecido impacto social voltados à  geração de produtos ou processos com efetiva repercussão na melhoria de vida da 

população. Neste contexto, a internacionalização e a visibilidade do PPGCF tem sido estratégias buscadas arduamente por seu corpo docente. Alguns exemplos 

positivos merecem ser citados conforme mencionado a seguir. 

Em relação à internacionalização e visibilidade do PPGCF,  ao nosso ver, os seguintes itens merecem destaque: 

 1) Produto de dissertação: 1º Lugar Prêmio Jayme Torres 2018 do Conselho Federal de Farmácia (CFF); 

2) Prêmio Orfeu:  Academia Divinopolitana de Letras;  
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3) Duas dissertações: Resultados subsidiaram implantação de serviço de farmácia clínica; 

4) PPGCF:  Produziu página mais interativa com divulgação dos laboratórios de pesquisa, visando otimização de seu uso; 

5) Normativas:  a) Produção de vídeo de até cinco minutos sobre os principais resultados de cada dissertação defendida visando a popularização da ciência (já 

em vigor); e b) estratégias para incentivar e explicitar formas de melhoria do processo de internacionalização (em elaboração); 

6) Divulgação do PPGCF:  em mídias sociais e páginas de grupos de pesquisa; 

7) Promoção de eventos internacionais: 4° e 5° edição Meeting of Cardiotonic Steroid and the Na+ pump (Pesquisadores da Holanda, EUA, Dinamarca, México); 

8) Coorientações internacionais: 3 (três) mestrandos receberam coorientação de pesquisadores internacionais (México e Portugal. No México o mestrando 

permaneceu por seis meses fazendo intercâmbio); 

9) Publicações com professores internacionais: professores de universidades da Austrália, Estados Unidos e México; 

10) Disciplina anual com participação de professores internacionais: Channels, Carriers & Pumps in Cardiovascular Health and Diseases (internacional); 

11) Congressos internacionais e outros: Participação de docentes em Congressos internacionais (Japão) e em estágio de curta duração (Canadá e Estados Unidos 

– com recursos de projetos via CNPq). 

    Desta forma, ressalta-se que apesar da política institucional de internacionalização da UFSJ ainda se apresentar em fase de estruturação, o 

PPGCF/UFSJ vem desenvolvendo ações para a internacionalização deste Programa. Em suma, a promoção de eventos científicos internacionais, a 

coorientação de alguns dos nossos mestrandos por professores internacionais, a produção científica com pesquisadores internacionais, a 
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participação de docentes e discentes em eventos internacionais, a obtenção de recursos financeiros de fontes internacionais e a oferta de disciplina 

anual em inglês, são alguns exemplos que representam o esforço dos docentes do PPGCF rumo a patamares superiores de ensino e pesquisa. Ao 

todo os pesquisadores do PPFCF possuem colaboradores em quatro continentes (Ásia, América, Europa e Oceania), somam-se nove países, sendo: 

Austrália, Argentina, Bélgica, Canadá, China Estados Unidos, Itália, México e Portugal (Figura 5). 
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Figura 5. Representação gráfica evidenciando os nove países em que o PPGCF da UFSJ possui colaboradores/parcerias internacionais (dez. 2019). 
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Em relação às parcerias nacionais, os pesquisadores do PPGCF-UFSJ possuem colaboradores nas cinco regiões geográficas brasileiras, totalizando 21  

instituições (Figura 6), sendo: 

1) Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO) 

2) Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) 

3) Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP) – Universidade de São Paulo (USP) 

4) Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da Universidade de São Paulo (USP) 

5) Instituto de Bioquímica Médica (IBM) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

6) Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP) 

7) Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

8) Instituto René Rachou  (Fiocruz Minas) 

9) Universidade de Itaúna (UIT) 

10) Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

11) Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

12) Universidade Federal da Bahia (UFBA) - Campus Anísio Teixeira 

13) Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) 

14) Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 

15) Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

16) Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

17) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
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18) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

19) Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

20) Universidade Federal do Espírito Santo - UFES 

21) Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) 
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Figura 6. Representação gráfica evidenciando as vinte e uma instituições de pesquisa brasileiras em que o PPGCF da UFSJ possui colaboradores (dez. 2019). 
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Mediante uma análise criteriosa dos indicadores do biênio, as seguintes fragilidades do curso foram identificadas:  

(a) Reduzido número de bolsas (10 bolsas):  5 bolsas por seleção; 

(b) Reduzido número de matrículas:  em média 24 selecionados (anual) e 15 matriculados (apenas 62,5% dos selecionados, em decorrência do número 

reduzido de bolsas); 

(c) Baixa relação  mestrando/orientador: 18 docentes e 40 alunos (2,22 mestrandos/docente); 

(d)  Discrepância  na quantidade de aluno por orientador: áreas com elevada demanda e outras com baixa demanda (mas estratégica e com produção de 

impacto). 

(e)  Elevada frequência de docentes permanentes em mais de um PPG: consequente à ausência do doutorado no PPGCF. 

É importante ressaltar que dentre as fragilidades apresentadas nenhuma é exclusiva do PPGCF/UFSJ, visto que pelo relatório produzido na 

reunião de meio termo da CAPES é possível detectar que estas lacunas são comuns à diversos programas da área de Farmácia do Brasil. Ademais, é 

necessário ressaltar que há fragilidades que foram apresentadas que são de corresponsabilidade de atores externos ao PPGCF, neste sentido este 

planejamento pretende envolver todos estes atores no processo de minimização das lacunas existentes. 
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2.1 Forma de acompanhamento e avaliação da aprendizagem do discente 

Atualmente, a avaliação do pós-graduando se dá por meio de: 

1) obtenção de no mínimo 60% de aproveitamento nas unidades curriculares do curso, incluindo avaliações formais do conteúdo 

ministrado, apresentação de seminários e de casos clínicos, grupos de discussão e outras metodologias;  

2) cumprimento dos créditos obrigatórios e optativos (mínimo de 11 (onze) créditos, sendo 5 (cinco) em disciplinas obrigatórias e 

o restante em disciplinas optativas); 

3) aprovação na avaliação de acompanhamento do projeto após 12 meses de início; 

4) avaliação anual externa, realizada por docentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP) da Universidade de São Paulo (USP) , programa conceito 7 pela CAPES 

(Avaliação com conceitos e sugestões para o projeto). Esta parceria acadêmica de solidariedade com o PPGCF da FCFRP-USP 

existe há 2 anos e está em fase final de formalização por meio de convênio já assinado pela UFSJ (Anexo 2). 

5) aprovação nos exames de qualificação (18 meses da matrícula) e de defesa (24 meses da matrícula); 

 

Em relação à evasão, todas as evasões são relatadas e discutidas no Colegiado. Percebe-se que a maior causa de evasão é a dificuldade do 

mestrando conciliar trabalho com os encargos da pós-graduação. Diante do número reduzido de bolsas, a necessidade de conciliar as duas 

atividades é sempre muito frequente. Diante disso, percebe-se que as evasões dependem de atores externos ao PPGCF-UFSJ, como as 

agências de fomento, extrapolando os esforços realizados por seu corpo docente. 
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2.2 Forma de avaliação continuada do docente 

 

O docente é avaliado anualmente por meio do pedido de recredenciamento, ocasião na qual são avaliados os seguintes critérios: 

produção científica com discente, unidades curriculares ministradas no biênio, quantidade de orientandos e defesas. A pontuação mínima 

exigida é definida pelo Colegiado antes do período de recredenciamento e divulgada a todos os docentes, conforme consta na INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 002, de 05 de abril de 2017. Após a avaliação, cada docente recebe um feedback sobre a pontuação alcançada, ressaltando 

os pontos fortes e fragilidades apontadas na avaliação. 

 

2.3 Forma de acompanhamento do egresso 

O egresso do PPGCF/UFSJ é acompanhado anualmente, até o 5º ano após a finalização do curso, através do envio de questionário on line 

via Google docs, solicitação anual dos dados ao orientador e análise do currículo Lattes do egresso.  

Até a presente data o PPGCF/UFSJ titulou 40 mestres. Destes, três atuam ou já atuaram no cargo de professor universitário, um está alocado 

em empresa farmacêutica, dois trabalham no serviço público em sua área de estudo e 14 alunos continuaram seus estudos no nível de 

doutorado. Esses dados demonstram que o mestrado do PPGCF está cumprindo o seu papel na formação de recursos humanos e que os 

alunos estão sendo aproveitados para novas funções acadêmicas. Indubitavelmente, a obtenção de um maior número de bolsas refletirá 

positivamente neste cenário, contribuindo para um maior número de matriculas, continuidade e conclusão do curso de mestrado.  Após a 

obtenção do título de mestre, dentre os egressos que responderam o questionário, todos (100%, n=24) avaliaram como bom a excelente a 

qualidade do corpo docente, das disciplinas ofertadas, das instalações, do conhecimento técnico adquirido sobre a área de atuação, o 
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desenvolvimento de melhor capacidade de comunicação oral e escrita, a promoção da ética profissional, consciência ambiental e 

responsabilidade social. Adicionalmente, 91% avaliaram como bom a excelente o ambiente estimulante/desafiador do PPGCF e a 

oportunidade de melhor colocação no mercado de trabalho. Finalmente, 87,5% avaliaram como bom a excelente a oportunidade de 

crescimento acadêmico oferecido pelo Programa. 

2.4 Oferta de atividade extracurricular e política de incentivo à participação acadêmico-científica dos alunos e professores 

Atualmente, uma parte do recurso financeiro do PPFCF/UFSJ proveniente do PROAPE é destinado exclusivamente para participação dos 

discentes e docentes em congressos científicos, apoio financeiro para realização de eventos científicos internos do PPGCF, promoção de 

eventos científicos nacionais e internacionais, e oferta de palestras técnico-científicas com carga horária pré-definida anual (Ex.: Curso 

sobre revisão sistemática realizado em novembro de 2019). 

 

3. OBJETIVO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DA AUTOAVALIAÇÃO  

Este documento possui como finalidade precípua orientar as ações a serem desenvolvidas pelo PPGCF a curto, médio e longo prazos com 

foco na excelência e constância de propósito. Medidas corretivas e de estímulo serão adotadas nos casos cabíveis com base na percepção 

das fragilidades ora existentes no PPGCF.  
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4. ESTRATÉGIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL (PES) E DA 

AUTOAVALIAÇÃO: 

“El planeamiento estratégico a nivel sectorial y organizacional es un medio para 

fortalecer el alineamiento de la acción con los objetivos de las políticas.” 

(Roberto Martínez Nogueira, In.: Walter, Jorge Alejandro. 

Planificación estratégica : Nuevos desafíos y enfoques en el ámbito 

público, 2014. p.28) 

 

 

Em relação aos princípios metodológicos, a principal ferramenta de gestão da qualidade utilizada neste projeto de desenvolvimento do PES e 

da autoavaliação será o ciclo PDCA [planejar (plan), fazer (do), checar (check) e agir (act)], que é uma metodologia que preconiza a avaliação 

contínua e permanente, entendido neste contexto como uma espiral.  

Para a etapa de Planejamento ferramentas de gestão da qualidade foram utilizadas, tais como: 

• Oficinas de priorização de problemas com Brainstorming 

• Definição de Visão, Missão e Valores 

• Priorização de problemas 

• Diagrama de causa e efeito adaptado de Ishikawa (Anexo 3) 

• Momento normativo, estratégico e tático operacional (Anexo 3)  
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Para a construção do presente material, discussões quanto ao modelo de gestão da qualidade a ser adotado foram levantadas, levando-se em 

conta o cenário ao qual o PPGCF encontra-se inserido: 

• 19 docentes, sendo 14 permanentes, quatro colaboradores e um visitante; 

• Quatro docentes bolsistas de produtividade nível 2 e um bolsista de produtividade nível 1A do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); 

•  45 egressos, 37 discentes atuais; 

• Baixa relação mestrando/orientador; 

• Discrepância na quantidade de orientando/ orientador; 

• Necessidade de cumprir indicadores estabelecidos pela CAPES; 

• Conceito 3 da CAPES; 

• Necessidade de reorganização e melhoria contínua dos indicadores para atender a avaliação da CAPES no quadriênio 2017/2020.  

 

Além disso, é importante destacar o apoio contínuo da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE) a este PPG, tais como: 

 - Abertura de edital para seleção de Melhor dissertação, no PPGCF e na UFSJ, edital Prêmio Milton Santos; 

- Seminário institucional de autoavaliação dos Programas de pós-graduação da UFSJ; 
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- Participação da Pró-reitoria na avaliação externa anual do PPGCF que ocorre durante o Workshop. 

 

ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO 

Considerando que a obtenção de bons resultados dos indicadores de um PPG não depende exclusivamente da competência dos docentes e 

discentes deste Programa, é importante identificar os atores, internos e externos, envolvidos de forma direta ou indireta nos resultados de tais 

indicadores. Cumpre ressaltar que no ato da identificação do sucesso ou fracasso de uma ação é importante analisar todos os possíveis 

corresponsáveis. O Quadro 2 apresenta os atores envolvidos neste processo de autoavaliação, além do interesse e tipo de apoio de cada um deles. 

Quadro 2. Atores envolvidos no processo de autoavaliação, interesse na avaliação e tipo de apoio. 

Atores envolvidos na 

autoavaliação 

Interesse na avaliação Tipo de apoio 

Aliado Neutro Oponente 

Agências de fomento: 

CAPES, CNPq, 

FAPEMIG 

Apoio com recursos para 

pesquisa, para manutenção 

do PPG e bolsas para 

mestrandos 

X   
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Reitoria e Pró-reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação 

(PROPE) 

Apoio institucional e 

financeiro 

X   

Diretoria Apoio institucional e 

financeiro 

X   

Coordenadores Responsabilidade sobre 

todas as ações do PPG. 

X   

Colegiado Elaboração de ações e 

tomadas de decisão que 

impactam diretamente 

sobre os indicadores 

X   

Professores Produção científica e 

formação acadêmica 

X   

Secretaria do PPGCF Condução de todas as 

questões internas e 

administrativas 

X   
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Discentes Produção científica e 

visibilidade do PPG 

X   

Avaliadores externos do 

PPGCF-UFSJ 

 X   

Comunidade externa Apresentação de 

demandas sociais e 

divulgação do PPG 

 X  

 

Frente a este contexto, para realização do planejamento estratégico situacional (PES) do PPGCF, a comissão realizou as seguintes 

ações: 

 

1) Realização de oficina para determinação da missão, visão e valores do PPGCF; 

2) Realização de oficina para definição de indicadores para autoavaliação; 

3) Planejamento estratégico situacional (PES) utilizando a metodologia de Carlos Matus (1993), adaptada por Leite e colaboradores (2016); 

4) Definição de que os encaminhamentos de cada oficina e as ações para resolução dos problemas identificados seriam dispostos utilizando 

a metodologia  5W2H. Os cinco “Ws” representam (em inglês): o que (what), por que (why), onde (where), quando (when) e quem (who), 

enquanto que os dois “Hs” indicam: como (how) e quanto custa (how much).  
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5) Definição de que a avaliação e acompanhamento da execução do PES utilizar-se-ão indicadores com base na tríade estrutura-processo-

resultado proposta por Donabedian, adaptado para cursos de pós-graduação por Ketefian (2001). 

6) Definição de que será utilizada a ferramenta FOFA (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) /SWOT (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities e Threats) para diagnóstico de autoavaliação anual. 

 

Para fundamentação e orientação dos trabalhos, a comissão utilizou o seguinte referencial teórico:  

 

• DAYCHOUM, Merhi. 40 (+20) Ferramentas e Técnicas de Gerenciamento. 7. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. 

• LEITE, S.N, et al. Assistência Farmacêutica no Brasil - Política, Gestão e Clínica. V.II. Gestão da Assistência Farmacêutica. 1a ed. 

Florianópolis, EdUFSC, 2016. 

• FONTES FILHO, JR. Planejamento Estratégico no Setor Público pós-NPM: Diagnóstico e Premissas para seu Desenvolvimento. 

In.: Walter, Jorge Alejandro. Planificación estratégica : Nuevos desafíos y enfoques en el ámbito público. - 1a ed. - Buenos Aires : 

el autor, 2014. 482 p. 

• Svein Kyvik & Taran Thune (2015) Assessing the quality of PhD dissertations. A survey of external committee members, 

Assessment & Evaluation in Higher Education, 40:5, 768-782. 
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5. PRIMEIRA OFICINA DO GRUPO DE TRABALHO (03/10/2019). 

Para elaboração desta proposta o grupo de trabalho seguiu as seguintes etapas durante a primeira oficina: 

1) Diagnóstico situacional do PPGCF, com apresentação do histórico e situação atual da estrutura, dos processos de trabalhos e dos produtos obtidos no PPGCF; 

2) Discussão e definição da metodologia de trabalho; 

3) Realização de um Brainstorming (Tempestade de ideias com toda a comissão); 

4) Debate sobre as perguntas norteadoras contidas no documento elaborado pelo grupo de autoavaliação da CAPES, com descrição das potenciais respostas e 

encaminhamentos (Anexo 4); 

5) Definição da Missão, da Visão, dos Valores e das Metas do PPGCF; 

6) Apresentação das perguntas norteadoras para o processo de planejamento e autoavaliação, baseando-se no documento elaborado pelo Grupo de Trabalho de 

autoavaliação da CAPES (com a finalidade de aprimoramento do processo e de instrumentos 

relacionados a avaliação da pós-graduação); 

7) Definição dos indicadores de estrutura, processo e resultados; 

8) Validação dos indicadores de autoavaliação; 

9) Início da elaboração do projeto de planejamento de autoavaliação, baseando-se no documento elaborado pelo Grupo de Trabalho de autoavaliação da CAPES 

(Página 13 do documento). A Figura 7 ilustra um momento da comissão de planejamento e autoavaliação do PPGCF, quando se discutiu amplamente a 

questão . 
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Figura 7. Registro fotográfico de um momento da primeira reunião da comissão de planejamento e autoavaliação do PPGCF. 

 

6. PRODUTOS GERADOS A PARTIR DA PRIMEIRA OFICINA  

 

6.1 Determinação de Missão, Visão, Valores e Metas do PPGCF/UFSJ 

 

Os princípios adotados pelo PPGCF estão descritos na forma de MISSÃO, VISÃO E VALORES DO PROGRAMA. Como oportuna complementação, 

as METAS do PPGCF para os próximos anos foram também definidas e acrescentadas a este documento.  Após robusta e produtiva discussão sobre o perfil, 

objetivos e preceitos do PPGCF, a comissão definiu tais parâmetros conforme segue: 
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MISSÃO 

Formar recursos humanos altamente qualificados dotados de capacidade crítica, reflexiva e humanística para atuarem como professores, 

pesquisadores e/ou profissionais com foco na área de Ciências Farmacêuticas, por meio de ensino e pesquisa de excelência, com relevância e 

impacto social, no âmbito da pós-graduação. 

VISÃO 

Obter conceito 4 na próxima avaliação quadrienal (2017-2020) a ser realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), bem como aprovação no processo de Avaliação das Propostas de Cursos Novos (APCN) para doutorado. 

VALORES 

- Qualidade; 

- Compromisso social; 

- Inclusão; 

- Sustentabilidade; 

- Ética; 

- Altruísmo;  
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- Solidariedade; 

- Respeito ao indivíduo; 

- Responsabilidade; 

- Inovação; 

- Otimismo. 

 

METAS  

Curto Prazo (ATÉ 2021): Obter conceito 4 na próxima avaliação quadrienal (2017-2020) a ser realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES); 

Médio prazo (ATÉ 2025): Aprovação no processo de Avaliação das Propostas de Cursos Novos (APCN) para doutorado; 

Longo prazo (ATÉ 2040): Consolidar o curso de doutorado e obter conceito 7 na avaliação da CAPES. 

A definição de tais metas reflete o compromisso dos docentes do PPGCF com a contínua busca da excelência no ensino e na pesquisa em nível 

de pós-graduação, contribuindo para uma efetiva descentralização dos cursos com conceitos 6 e 7 pela Capes. Tais metas de crescimento, uma vez 

atingidas, contribuirão decisivamente para a qualificação de jovens da região e de todos os cantões do país, o que contribuirá para maior 
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empregabilidade, fixação de talentos à região e desenvolvimento econômico do país como um todo, em perfeita consonância com a vocação do 

PPGCF e aproveitamento de seus recursos,  como  seu corpo docente qualificado e infraestrutura moderna e adequada.   

 

6.2 Demandas geradas à PROPE  

 

1) Criar ferramenta on line no sistema acadêmico da UFSJ que possibilite a avaliação do desempenho do docente em sala de aula (após o 

término de cada unidade curricular ministrada); 

2) Criar ferramenta on line no sistema acadêmico da UFSJ que possibilite a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho do docente 

como orientador (no ato da matrícula semestral). Por exemplo, este instrumento deve conter avaliação da frequência de reuniões com o 

orientando, disponibilidade, etc. 

3) Criar uma política institucional para capacitação docente; 

4) Criar política e metodologia de acompanhamento de egresso; 

5) Criar política institucional que explicite o compromisso dos Programas em relação à inclusão e à diversidade; 

6) Criar políticas de inovação e acompanhamento de seus resultados; 

7) Criar política, definir indicadores e estratégias viáveis e desburocratizadas para internacionalização; 

8) Criar política de inclusão social no âmbito da pós-graduação. 
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6.3 Análise dos mecanismos atuais de envolvimento de técnicos, docentes e discentes 

O envolvimento de técnicos, docentes e discentes se dá por meio da representação no Colegiado do curso, participação na 

organização dos eventos científicos do PPGCF, como o Workshop anual de avaliação dos projetos e do PPGCF. Além de suas atividades 

propriamente ditas (inerentes ao cargo), observa-se um grande estímulo aos técnicos, por parte dos docentes, para que eles possam se 

qualificar, sem prejuízo de suas atividades profissionais, mediante a participação no programa institucional de capacitação de técnicos de 

níveis superiores existente na UFSJ.   

 

 

6.4  Avaliação do desempenho do docente 

Apesar do orientador ser anualmente avaliado pelo Colegiado do curso, atualmente não há avaliação do desempenho do docente em 

sala e como orientador. Para isso, esta Comissão propõe as fichas de avaliação a seguir, conforme mostrado nos Quadros 3 e 4. Além disto, 

após a Comissão analisar o conteúdo da ficha de solicitação de recredenciamento dos docentes, decidiu encaminhar ao Colegiado do curso 

a solicitação de inclusão do item “Capacitação no país e no exterior”, na avaliação anual do corpo docente.  

 

Dessa forma, ao término de cada disciplina, o professor será avaliado por todos os discentes. Esta foi uma demanda já enviada 

para a PROPE, no sentido que esta avaliação seja institucional e on line.  
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Quadro 3. Quesitos de avaliação do professor após o término da unidade curricular. 

 

Item Quesito de avaliação do professor após o término da unidade curricular Resposta (0 a 5) ou NA 

1 Apresentou o cronograma e o método de avaliação da unidade curricular?    

2 Demonstrou domínio do conhecimento técnico?  

3 Os recursos didáticos utilizados foram coerentes e adequados?  

4 Apresentou interesse e disponibilidade em atender o pós-graduando quando solicitado?  

5 Apresentou, em momento oportuno, bibliografia a ser utilizada na unidade curricular?  

6 Apresentou assiduidade e pontualidade? Cumpriu com as datas e horários propostos no início da 

unidade curricular?   

 

7 As atividades avaliativas foram corrigidas ou comentadas no sentido de dar o feedback aos pós-

graduandos? 

 

8 Apresentou cordialidade e teve boa relação professor-pós-graduando?  

9 Em caso de cancelamento de aula ou troca de horário, houve comunicação em tempo hábil?  

10 Comentários, críticas, elogios e sugestões.  

               NA = Não se aplica 
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Quadro 4. Quesitos de avaliação do orientador durante o processo de orientação. 

Item Quesito de avaliação do orientador durante o processo de orientação Resposta (0 a 5) ou NA 

1 Realizou em conjunto um planejamento das atividades?  

2 Ofereceu suporte com conteúdo técnico ou indicou fontes bibliográficas ou colaboradores com 

expertises no assunto, quando pertinente? 

 

3 Foi pontual com as demandas do projeto?   

4 Cumpriu com os preceitos éticos e de sustentabilidade?  

5 Apresentou interesse e disponibilidade em atender o pós-graduando, quando solicitado?  

6 Realizou reuniões periódicas sempre que necessário?   

7 Apresentou cordialidade e teve boa relação orientador-orientando?  

8 As produções científicas foram corrigidas ou comentadas no sentido de dar o feedback para 

melhoria do trabalho? 

 

9 Comentários, críticas, elogios e sugestões.  

               NA = Não se aplica 
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Avaliações insatisfatórias por parte dos discentes em relação aos docentes e orientadores, serão discutidas em reuniões do 

Colegiado do PPGCF e medidas corretivas serão buscadas à critério do Colegiado.  

 

6.5 Avaliação da qualidade das dissertações do PPGCF/UFSJ  

Antes deste processo de autoavaliação e planejamento, a avaliação da dissertação ocorria  por meio do preenchimento de uma ficha 

de avaliação pela banca examinadora no ato da defesa do mestrado. No entanto, a partir deste planejamento foram acrescentadas duas 

avaliações ao processo. Estas incluem uma avaliação no ato da defesa, que não permite comparação com outras dissertações (Quadro 5); e 

uma outra avaliação, ao final de cada ano letivo, para escolha da melhor dissertação do ano por meio de uma análise comparativa (Quadro 

6 ). Tais avaliações utilizarão os seguintes instrumentos e parâmetros: 
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Quadro 5. Instrumento para avaliação da qualidade da dissertação a ser utilizado.  

Item Excelente  

(5 ) 

Muito 

Bom (4) 

Bom (3) Aceitável  

(2) 

Fraco 

(1) 

Total  (9 a 

45 pontos) 

Originalidade da temática       

Profundidade da revisão      

Abrangência da revisão      

Qualidade metodológica      

Qualidade da apresentação geral do trabalho escrito      

Contribuição com o avanço científico/tecnológico      

Relevância externa (inserção social / cultural / 

industrial) 

     

Impacto na formação do estudante      

Produtos técnicos (guias, patentes, protocolos, 

serviços, apresentação oral em congressos, 

premiações/distinções, artigos não relacionados a 

dissertação, etc) 

     

Tem um artigo submetido ou publicado referente a 

dissertação?  

(    ) A1 a A4– 5 pontos   (    ) B1 a B4 – 3 pontos (    ) C – 

zero  

 

Fonte: Adaptado de Svein Kyvik & Taran Thune (2015) Assessing the quality of PhD dissertations. A survey of external committee 

members, Assessment & Evaluation in Higher Education, 40:5, 768-782. 
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Quadro 6. Parâmetros de avaliação das dissertações que serão utilizados ao final de cada ano letivo pela Comissão definida pelo Colegiado 

do curso, para análise comparativa. 

Critério Pontos (0  a 5) 

1 - Originalidade e relevância para o desenvolvimento cientifico, tecnológico e de inovação da dissertação.   

2 - Artigos publicados, ou aceitos para publicação, relacionados à dissertação, com autoria do orientador. Considerar 

pontuação equivalente de acordo com tabela de valoração vigente da CAPES. 

 

 3– Outros produtos originados da dissertação (Ex. apresentação em congressos, premiações/distinções, patentes, 

mudança de política pública de saúde, implantação de serviços, etc). 

 

4 – Impacto social da dissertação.  

5 – Contribuição com a internacionalização do PPGCF (Ex. publicações com colaboradores internacionais, participação 

de membros estrangeiros nas bancas de qualificação ou defesa, participação com apresentação de trabalhos científicos 

em eventos fora do país referentes à dissertação). 

 

6 - Outros produtos ou itens que a banca considerar pertinente, considerando o atual contexto do PPGCF e do país. 

Descrever: _____________________________________________________________________________________ 

 

Serão pontuadas as informações contidas na dissertação e no currículo Lattes do egresso do PPGCF. 
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7. SEGUNDA OFICINA DO GRUPO DE TRABALHO (29/10/2019) 

 

Uma segunda oficina foi realizada com os membros da Comissão de planejamento e autoavaliação, quando vários assuntos foram 

discutidos, com ênfase na identificação e priorização de fragilidades/problemas, além do cronograma de trabalho para sanar tais dificuldades do PPGCF. 

Os produtos desta segunda oficina são mostrados a seguir, nos Quadros 7, 8 e 9. Um registro fotográfico de um momento da segunda reunião da 

Comissão de planejamento e autoavaliação pode ser observado na Figura 8. 
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Figura 8 . Registro fotográfico de um momento da segunda reunião da Comissão de planejamento e autoavaliação 
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8.  PRODUTOS GERADOS A PARTIR DA SEGUNDA OFICINA 

8.1 IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇAO DE FRAGILIDADES/PROBLEMAS 

Conforme diagnóstico do PPGCF, muitas fragilidades puderam ser detectadas neste Programa até o momento. No entanto, a identificação de falhas, 

fragilidades e/ou problemas tem grande importância uma vez que a busca pela superação de tais dificuldades, com boas chances de sucesso, poderá alavancar 

este Programa para patamares superiores, em consonância com os anseios de seu corpo docente e da UFSJ. 

 

Quadro 7 – Lista de fragilidades/problemas do PPGCF na perspectiva de obtenção de nota 4 na próxima avaliação quadrienal, conforme visão do 

PPGCF. 

FRAGILIDADES/PROBLEMAS  

1. Reduzido número de bolsas para mestrandos 

2. Reduzido número de mestrandos matriculados  

3. Baixa relação mestrando/orientador 

4. Discrepância na quantidade de mestrando por orientador 

5. Docente em mais de um Programa de Pós-Graduação 

6. Quantidade e Qualidade da produção cientificam com discente/egresso inadequada para conceito nota 4  

7. Poucas e isoladas ações de internacionalização 

8. Poucas ações de empreendedorismo, inovação e parceria com empresas e serviços 
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9. Falta de uma estratégia efetiva para conhecimento do real perfil de atuação do egresso. 

10. Evasão de aproximadamente 15% ao ano 

11. Falta de uma política estruturada de divulgação do PPGCF 

 

 

Quadro 8. Matriz de priorização de fragilidades/problemas (Escala de 0 a 10) 

FRAGILIDADE/PROBLEM

A 

Magnitude Transcendência Vulnerabilidade Urgência Factibilidade 

 

Total 

 

Tamanho Interesse 

Reversão 

( 0 – Difícil; 10 – Fácil 

reverter) 

Espera 

Recursos 

(0 – precisa de 

muito recurso para 

resolver; 10 – 

precisa de pouco 

recurso para 

resolver) 

1. Reduzido número de 

bolsas para mestrandos 

10 6 0 10 0 26 
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2. Reduzido número de 

mestrandos 

matriculados  

10 10 3 10 3 36 

3. Baixa relação 

mestrando/orientador 

10 10 6 10 4 40 

4. Discrepância na 

quantidade de 

mestrando por 

orientador 

7 10 7 10 6 40 

5. Docente em mais de 

um Programa de Pós-

Graduação 

3 4 0 0 5 12 

6. Quantidade e 

Qualidade da produção 

cientifica com 

discente/egresso 

inadequada para 

conceito nota 4  

10 10 5 8 5 38 
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7. Poucas e isoladas 

ações de 

internacionalização 

5 5 4 5 0 19 

8. Poucas ações de 

empreendedorismo, 

inovação e parcerias 

com empresas e 

serviços 

7 6 7 8 10 38 

9. Falta de estratégia 

efetiva para 

conhecimento do perfil 

de atuação do egresso 

3 6 7 8 10 34 

10. Evasão de 

aproximadamente 

15% ao ano 

8 10 4 10 5 37 

11. Falta de uma política 

estruturada de 

divulgação do PPGCF 

5 10 10 8 10 43 
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8.2 ORDEM FINAL DE PRIORIZAÇÃO E CRONOGRAMA DE TRABALHO 

Com base na matriz de priorização de fragilidades/problemas (Quadro 8), foi possível estabelecer a ordem final de priorização das 

fragilidades/problemas do PPGCF  e o cronograma (Quadro 9) , pelo qual pretende-se sanar ou minimizar tais dificuldades do PPGCF.  

Quadro 9. Ordem final de priorização das fragilidades/problemas do PPGCF  e o cronograma que instruirá as ações corretivas.  

FRAGILIDADES/PROBLEMAS Data  Prevista 

1.Falta de uma política estruturada de divulgação do PPGCF 02/2020 

2.Baixa relação mestrando/orientador e Discrepância na quantidade de mestrando por orientador 03/2020 

3.Quantidade e Qualidade da produção cientifica com discente/egresso inadequada para conceito nota 4 04/2020 

4.Poucas ações de empreendedorismo, inovação e parceria com empresas e serviços 05/2020 

5.Evasão de aproximadamente 15% ao ano 06/2020 

6.Reduzido número de mestrandos matriculados 07/2020 

7. Falta de estratégia efetiva para conhecimento do perfil de atuação do egresso 08/2020 

8.Reduzido número de bolsas para mestrandos 09/2020 

9.Poucas e isoladas ações de internacionalização 10/2020 

10.Docente em mais de um Programa de Pós-Graduação 11/2020 
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9. TERCEIRA OFICINA (12/11/2019) 
 

Durante a terceira oficina, a Comissão de planejamento e autoavaliação (Figura 9 ) se reuniu e discutiu a seguinte pauta: 

1) Elaboração e Revisão dos instrumentos de avaliação da dissertação, do professor e do orientador. 

2) Definição dos conceitos de qualidade de ensino e do apoio técnico. 

 

Figura 9. Registro fotográfico de um momento da terceira reunião da comissão de planejamento e autoavaliação. 
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Torna-se necessário o entendimento do conceito de qualidade adotado pela CAPES para os Programas de Pós-Graduação no País. De acordo 

com o Programa Nacional de Pós Graduação (PNPG 2011-2020), a avaliação da qualidade deve “refletir a relevância do conhecimento novo, sua 

importância no contexto social e o impacto da inovação tecnológica no mundo globalizado e competitivo. social e o impacto da inovação 

tecnológica no mundo globalizado e competitivo” (p.36, item 2.3.6 - Avaliação da Qualidade, 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/Livros-PNPG-Volume-I-Mont.pdf). Adicionalmente, na página 18 do documento é dito que 

“O núcleo da pós-graduação é a pesquisa. A pesquisa depende de treinamento e exige dedicação plena ao estudo, sendo a tarefa das instituições 

acadêmicas e institutos de pesquisa, públicos ou privados, aliar este e aquela.” Desta forma, a partir deste documento guia entende-se que a 

qualidade dos programas de pós graduação deve ser voltada para os produtos gerados. Porém, este grupo de trabalho entende que os pilares da 

avaliação da qualidade devem ser ampliados. Desta forma, no relatório final de 2018 do PNPG 

(https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/documentos/PNPG/2018_PNPG_CS_Avaliacao_Final_10_10_18_CS_FINAL_17_55.pdf) 

encontra-se a seguinte explicação: 

“ O principal objetivo dos cursos de pós-graduação deve ser formar mestres e doutores capazes de enfrentar novos desafios 

científicos com independência intelectual, contribuindo para o progresso científico, tecnológico, econômico e social do Brasil 

como nação independente, imersa em um mundo globalizado em rápida evolução. A pós-graduação deve ser estabelecida em 

um ambiente onde se estimule o avanço e desbravamento das fronteiras do conhecimento científico e tecnológico, sem imposição 

de barreiras disciplinares, com atenção às demandas atuais da sociedade e onde se promova o diálogo entre pares em nível 

nacional e internacional.” A Figura 10 apresenta alguns ditames da qualidade do progresso científico, tecnológico e econômico 

do Brasil. 
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Figura 10. Pilares da qualidade dos PPGs do Brasil, adaptado do Relatório Final do PNPG, CAPES. 

Por outro lado, ao pensarmos na qualidade do serviço ofertado pelos profissionais envolvidos no processo educacional (professores, técnicos 

administrativos e de laboratório),  Edward Sallis (2002) descreve quatro pilares para qualidade total com foco nos clientes (discentes e comunidade), 

conforme é mostrado na Figura 11: 
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Figura 11. Pilares da qualidade para profissionais envolvidos no processo educacional. Adaptado de Edward Sallis (2002). 

Russell Waugh propõe em 2002 um questionário para mensuração das atividades administrativas exercidas nas universidades australianas. Trata-se de 

uma escala objetiva contendo dois domínios principais, a saber: Confiabilidade/Capacidade de Resposta e Segurança/Empatia. Porém, para sua adequada 

utilização, o instrumenta necessita ser adaptado à realidade da UFSJ e instituído através de uma política de avaliação contínua (Waugh, R. (2002), "Academic 

staff perceptions of administrative quality at universities", Journal of Educational Administration, Vol. 40 No. 2, pp. 172-188. 

https://doi.org/10.1108/09578230210421123).  
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10) DEFINIÇÃO DOS INDICADORES COM VISTAS À AVALIAÇÃO DE POSSÍVEIS MELHORIAS 

 

Para monitoramento, comparabilidade e avaliação das ações e resultados do PPGCF com vistas à contínua melhoria, os indicadores 

propostos foram distribuídos e categorizados dentro dos três quesitos definidos pela CAPES (Programa, Formação e Impacto Social), além 

de terem sido classificados quanto ao tipo. Assim, seguem os indicadores de Estrutura, de Processo e de Resultado. A distribuição dos 

indicadores está apresentada no Quadro 10. Alguns indicadores não foram finalizados e serão trabalhados no primeiro semestre de 2020.  

 

Para efeito de padronização de terminologia e harmonização do trabalho definiu-se que: 

Indicadores de estrutura são: as instalações disponíveis, a equipe disponível e o perfil dos profissionais; 

Indicadores de processo são:  Produtividade e adequação das atividades realizadas, além de procedimentos empregados; 

Indicadores de Resultados são: Diferenças entre o estado atual e um estado desejado para cada parâmetro avaliado do PPGCF. 
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Quadro 10. Indicadores de estrutura, processos e resultados do PPGCF. 

 

Quesito Indicador Tipo  Método de cálculo (Memória) Responsabilidade Padrão 

desejado 

(visando nota 

4) 

Periodicidade de 

coleta 

 

 

 

Programa 

(PPGCF) 

Taxa de produção científica com 

discente 

Resultado = (Σ produção com discentes) / (Σ 

produção dos docentes) x 100 

Comissão de 

Autoavaliação 

 Anual (coleta 

CAPES) 

Taxa de docentes permanentes 

com bolsa de produtividade 

Processo = (Σ docentes com bolsa) / (Total 

docentes) x 100 

 

Comissão de 

Autoavaliação 

 

 Anual (coleta 

CAPES) 

 

Taxa de docentes com projetos 

financiados 

Processo = (Σ docentes com financiamento) / 

(Total docentes) x 100 

 

Comissão de 

Autoavaliação 

 

 Anual (coleta 

CAPES) 

 

Valor global de recursos 

captados por meio de aprovação 

de projetos 

Resultado = Σ R$ financiado Comissão de 

Autoavaliação 

 Anual (coleta 

CAPES) 

 

Taxa de docentes permanentes 

sem orientando 

Estrutura = (Σ docentes sem orientando na 

seleção do anual) / (Total docentes) x 

100 

Comissão de 

Autoavaliação 

 

 Anual (coleta 

CAPES) 
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Coeficiente discente 

titulado/matriculado 

Estrutura = (Σ discentes titulados) / (Σ 

discentes matriculados)  

Obs: os dois no mesmo ano  

Comissão de 

Autoavaliação 

 

 >0,95 Anual (coleta 

CAPES) 

 

Coeficiente de reuniões do 

colegiado 

Processo = Total de Reuniões/10 Colegiado Próximo de 1 

 

Anual (durante 

planejamento do 

ano seguinte) 

Coeficiente de reuniões com a 

Pró-reitoria de Pós-Graduação 

Processo = Total de Reuniões/10 

 

Coordenação Próximo a 0,25 

 

Obs: equivale a 

4 reuniões por 

ano 

Anual (durante 

planejamento do 

ano seguinte) 

 

Coeficiente de reuniões da 

comissão permanente de 

planejamento e autoavaliação 

Processo = Total de Reuniões/10 

 

Comissão de 

Autoavaliação 

 

Próximo de 1 

 

Anual (durante 

planejamento do 

ano seguinte) 

 

Taxa de evasão  Resultado = (Σ discentes evadidos) / (Σ 

discentes matriculados)  x 100 

Obs: os dois no mesmo ano 

 

Comissão de 

Autoavaliação 

 

<5% Anual (coleta 

CAPES) 
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Taxa de mudança de orientador Processo = (Σ discentes que solicitaram a troca 

de orientador) / (Σ discentes 

matriculados)  x 100 

Obs: os dois no mesmo ano 

 

Comissão de 

Autoavaliação 

 

<5% 

 

Anual (coleta 

CAPES) 

 

Avaliação do orientador Estrutura     

Avaliação do trabalho da 

coordenação 

Processo Questionário com perguntas abertas e 

fechadas 

Secretaria do PPG Ótimo, com 

críticas 

construtivas 

Anual, junto a 

coleta CAPES 

Coeficiente matriculados/ 

aprovados na seleção 

Processo = (Σ candidatos matriculados) / (Σ 

candidatos aprovados no processo 

seletivo) 

 

Comissão de 

Seleção 

>0,95 Anual (após a 

matrícula) 

Coeficiente discente/docente Estrutura = (Σ discentes) / (Σ docentes)  

 

Comissão de 

Autoavaliação 

 

1,8 a 2,0 

 

Visando 01 

aluno por 

processo 

seletivo 

Anual (coleta 

CAPES) 
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Coeficiente de oferta de 

Unidades Curriculares 

Processo  = (Σ Unidades curriculares ofertadas 

no biênio) / (Σ docente) 

 

Comissão de 

Autoavaliação 

 

>1,0 Anual 

(recredenciamento 

docente) 

 

 Produção acadêmica global no 

extrato A 

Processo Total de publicações em periódicos 

A1, A2, A3 e A4 

Comissão de 

Autoavaliação 

 Anual 

(recredenciamento 

docente) 

 Produção acadêmica global no 

extrato B 

Processo Total de publicações em periódicos 

B1, B2, B3 e B4 

Comissão de 

Autoavaliação 

 Anual 

(recredenciamento 

docente) 

 Disponibilidade de bolsa Estrutura = (Σ bolsas disponíveis) / (Σ discentes 

matriculados) 

Comissão de 

Autoavaliação 

>0,3 Anual (coleta 

CAPES) 

Formação Satisfação dos egressos com o 

PPGCF 

Resultado     

Satisfação em relação às 

disciplinas ofertadas 

Resultado     

% de egressos na pós-graduação Resultado     

% de egressos com vínculo 

empregatício (academia e outros 

tipos de serviço) 

Resultado     

mailto:ppgcf@ufsj.edu.br
https://ufsj.edu.br/ppgcf/


 
 

 

 
 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) 

Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) – Divinópolis-MG 

Divinópolis-MG 

Av. Sebastião Gonçalves Coelho, 400 - Sala 301/Bloco C - Bairro 
Chanadour - CEP: 35501-296 - Divinópolis - MG 
Tel: (37) 3690-4489      E-mail: ppgcf@ufsj.edu.br 

https://ufsj.edu.br/ppgcf/ 

 

58 

Qualidade das dissertações 

(Comparativo) 

Resultado  Comissão 

designada pelo 

Colegiado do 

curso 

 Anual 

Qualidade das dissertações no 

momento da defesa 

Resultado  Banca  Durante 

a defesa 

Relação de quantidade de artigo 

publicado pelo discente/ número 

de titulados 

Resultado     

Saúde mental dos pós-

graduandos 

Processo  Ainda será 

discutido com 

autores externos 

ao PPGCF 

(diretoria, serviço 

de psicologia e 

reitoria) 

  

Impacto na 

sociedade e 

internacionali

zação 

Promoção de eventos científicos 

nacionais e internacionais 

Processo 

 

    

Co orientação por professores 

internacionais 

Estrutura     
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Oferta de disciplina anual em 

inglês 

 

Processo     

Obtenção de recursos 

financeiros internacionais 

Resultado     

Participação de docentes e 

discentes em eventos 

internacionais 

Processo     

Artigos publicados ou aceitos 

com pesquisadores estrangeiros 

Resultado     

Patente solicitada Resultado     

Patente concedida Resultado     

Projeto com interface direta com 

prestadoras de 

serviços/indústrias 

Processo     

Produto ou intervenção 

proveniente do trabalho 

acadêmico 

Resultado     

       

Fonte: Adaptado de: Ketefian, S. Quality Assement od Doctoral Programmes. Health As Gesondheid, v.6, n.2, 2001. 
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11) EXECUÇAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PES (2020) 

No Quadro 11, a seguir, pode ser observada a definição das atividades relativas ao PES (2020) valendo-se da metodologia 5W2H. Esta metodologia 

permite um melhor entendimento das falhas, limitações e/ou lacunas existentes, por meio da avaliação contínua da qualidade; a necessidade da 

introdução de medidas corretivas, como executá-las e de quem seria esta responsabilidade. Neste contexto, muitas atividades foram propostas no 

intuito de minimizar as falhas o que, indubitavelmente, refletirá em ganho de qualidade para o PPGCF.  

 

Quadro 11. Atividades relativas ao PES (2020) com base na metodologia 5W2H. 

What? O quê? Why? Por quê? Where? 

Onde? 

When? 

Quando? 

Who? Quem? How? Como? How Much? 

Quanto? 

Criar comissão 

permanente para 

autoavaliação anual 

Necessidade de criação 

de mecanismos para 

avaliação contínua da 

qualidade do PPGCF 

Sala de 

reuniões do 

Bloco C 

 

Próxima 

reunião  

Colegiado do 

PPGCF 

Aprovação em 

reunião. Emissão 

de Portaria. 

Avaliação e 

aprovação das 

ações da 

Comissão. 

Sem custos 

financeiros diretos 

para o PPGCF. 

 

10 h de trabalho 

 

Inserir na ficha de 

avaliação da banca 

a tabela de 

Necessidade de um 

indicador de avaliação 

da qualidade das 

dissertações 

Sala de 

reuniões do 

Bloco C 

Até 

15/12/2019 

Comissão de 

autoavaliação 

e 

planejamento 

Aprovação em 

Assembleia geral 

 

Sem custos 

financeiros diretos 

para o PPGCF 
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qualidade das 

dissertações  

60 min de trabalho 

 

 

Publicar e divulgar 

Normativa contendo 

Missão, Visão e 

Valores do PPGCF 

Normatização e 

publicização da 

política de qualidade 

do PPGCF 

Sala de aula 

do Bloco C 

Até 

15/12/2019 

Comissão de 

autoavaliação 

e 

planejamento 

 

Aprovação na 

Comissão de 

planejamento e 

autoavaliação  

Sem custos 

financeiros diretos 

para o PPGCF 

 

60 min de trabalho 

 

 

Incluir na ficha de 

recredenciamento a 

capacitação dos 

docentes 

Necessidade de 

avaliação contínua da 

capacitação docente, 

conforme documento 

emitido pela CAPES 

Colegiado do 

PPGCF 

Até 

15/12/2019 

Comissão de 

autoavaliação 

e 

planejamento 

 

Aprovação em 

Assembleia geral  

Sem custos 

financeiros diretos 

para o PPGCF 

 

60 min de trabalho 

 

 

Enviar demandas 

sobre a 

autoavaliação  para 

a Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-

Graduação 

(PROPE) da UFSJ 

Itens de 

governabilidade da 

PROPE necessitam ser 

discutidas e ampliadas 

para toda a instituição 

Secretaria do 

PPGCF 

Até 

30/10/2019 

Coordenador Encaminhar  

E-mail 

Sem custos 

financeiros diretos 

para o PPGCF 

30 min de trabalho 
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Articular a criação 

dos Seminários do 

PPGCF em 

conjunto com o 

SAF 

Promover oferta de 

atividade 

extracurricular – e 

política de incentivo à 

participação 

acadêmico-cientifico 

dos alunos e 

professores 

Coordenação 

do Curso de 

Farmácia e 

Centro 

Acadêmico 

Até Abril 

de 2020 

Coordenador Agendar reunião 

para discussão  

Sem custos 

financeiros diretos 

para o PPGCF. 

 

2 meses de trabalho 

Divulgação do PES 

2020 para a 

comunidade 

acadêmica 

Garantir visibilidade 

do PES e alinhamento 

da equipe 

Secretaria do 

PPGCF 

Até 

31/12/2019 

Comissão de 

autoavaliação 

e 

planejamento 

 

-Encaminhar e-

mail a PROPE, 

docentes e 

discentes 

-Publicar o 

documento na 

página do 

PPGCF 

-Marcar 

assembleia para 

apresentação do 

PES 

 

Sem custos 

financeiros diretos 

para o PPGCF 

 

40 horas de trabalho 

 

Criação de grupo de 

trabalho “Saúde 

mental na Pós 

Graduação” 

Ampliar as discussões, 

políticas e ações no 

CCO quanto à saúde 

Sala de 

reuniões da 

Pós 

Graduação  

Até Abril 

de 2010 

Coordenações 

dos PPGs do 

CCO 

 

-Agendar reunião 

para discussão 

-Criar pauta de 

discussão 

Sem custos 

financeiros diretos 

para o PPGCF 

 

2 horas de trabalho 
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mental nos Programas 

de Pós Graduação 

-Criar grupos de 

estudos sobre o 

tema 

 

SAF = Simpósio Acadêmico de Farmácia; CCO = Campus Centro-Oeste; PES = Plano estratégico situacional. 

 

12) ASSEMBLEIA GERAL PARA VALIDAÇÃO DO PLANEJAMENTO E AUTOAVALIAÇÃO PARA 2020 – 19/12/2019 

 

No dia 19 de dezembro de 2019 ocorreu a Assembleia com todos os docentes do PPGCF para validação deste planejamento. O documento foi 

enviado previamente a todos os docentes e mestrandos para que fosse possível obter melhores resultados durante o processo de validação colegiada. 

Faltaram da reunião sem justificativa 17,6% dos docentes, isso mostra que a grande maioria do corpo docente possui comprometimento e 

envolvimento com as questões referentes ao PPGCF/UFSJ. Foram debatidas e acatadas sugestões referentes aos valores do Programa, as fichas de 

avaliação e os indicadores. A assembleia foi extremamente produtiva, além de ter apresentado efeito educativo, motivacional e consultivo. 

mailto:ppgcf@ufsj.edu.br
https://ufsj.edu.br/ppgcf/


 
 

 

 
 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) 

Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) – Divinópolis-MG 

Divinópolis-MG 

Av. Sebastião Gonçalves Coelho, 400 - Sala 301/Bloco C - Bairro 
Chanadour - CEP: 35501-296 - Divinópolis - MG 
Tel: (37) 3690-4489      E-mail: ppgcf@ufsj.edu.br 

https://ufsj.edu.br/ppgcf/ 

 

64 

 

Figura 12. Registro fotográfico da Assembleia realizada no PPGCF/UFSJ para validação do Planejamento 2020. 
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13) CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

O processo de autoavaliação deve ser constante; no entanto, com apenas dois meses de trabalho o processo de autoavaliação já proporcionou 

diversas contribuições ao PPGCF, tais como: a) identificação de as demandas que são da corresponsabilidade de atores externos ao PPGCF, como 

aquelas enviadas a PROPE; b) definição e normatização da Visão, da Missão e dos Valores do PPGCF; c) melhor integração entre docentes dos 

PPGs; d) conhecimento do estado da arte e das lacunas existentes no PPGCF; e) papel formativo da Comissão de autoavaliação, em que todos se 

envolveram com a metodologia utilizada e com o processo de busca por estratégias de aprimoramento. 

 

14) CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

A elaboração deste trabalho de Autoavaliação e Planejamento Estratégico Situacional (PES) exigiu um esforço bastante positivo, pois o exercício da 

tarefa nos remeteu à discussão de maneira reflexiva, analítica, crítica e autocrítica de um conjunto de informações relativas ao desempenho do PPGCF. No 

presente processo de autoavaliação, acredita-se que diante das dificuldades inerentes a um curso de pós-graduação recém criado e das limitações nos impostas 

principalmente pelos atores externos ao PPGCF, o dever de cada docente e deste Programa, tenha sido satisfatoriamente cumprido. No entanto, este processo de 

autoavaliação mostra também o potencial, vontade e determinação dos docentes no sentido do enfrentamento de suas dificuldades com vistas à sua contínua 

melhoria, em consonância com as atuais exigências da CAPES. Deve-se mencionar o papel fundamental dos órgãos fomentadores de pós-graduação e de pesquisa 

para o crescimento dos Programas de PG. CAPES e CNPq em âmbito nacional e, FAPEMIG em âmbito estadual, facilitam sobremaneira o alcance de metas e 

o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, mediante a concessão de bolsas em todos os níveis (iniciação científica, apoio técnico, mestrado, doutorado, pós-
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doutorado, visitas técnicas) e auxílios financeiros para suportar os diferentes projetos de pesquisa e participação em congressos nacionais e internacionais, dentre 

outros benefícios.  

Neste contexto, como fruto do esforço de docentes do Campus Centro Oeste (CCO/UFSJ), recentemente o PPGCF  foi contemplado com a aprovação 

de quantia considerável (R$415.000,00) para manutenção dos equipamentos da Central Analítica deste Campus,   com o objetivo de apoiar o contínuo 

funcionamento de instalações multiusuários existentes (Chamada FAPEMIG 03/2019), o que vem reforçar a ideia da importância e qualidade dos projetos de 

nossas linhas de pesquisa. A Central Analítica Multiusuários do CCO/UFSJ tem por missão proporcionar infraestrutura de pesquisa para usuários de diversas 

áreas do conhecimento, com o objetivo de viabilizar, aprimorar e promover pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação. Com esta importante missão, 

os docentes do CCO/UFSJ buscam incansavelmente o aprimoramento de sua infraestrutura.  Em relação a produção científica com mestrando/egresso de 2019, 

quando comparada aos anos de 2017 e 2018, observou-se que houve aumento na pontuação e na qualidade das publicações, fenômeno que vem acontecendo 

gradativamente ao longo dos seis anos de existência do PPGCF/UFSJ. 

Fruto do esforço da Comissão que elaborou o presente trabalho de Autoavaliação, adicionado das contribuições da Assembleia do PPGCF,  registra-se 

ao longo deste uma gama variada de atividades relacionadas à este Programa, compreendendo a descrição e objetivos do Programa, perfil do profissional a ser 

formado, análise do cenário atual, objetivos e estratégias de desenvolvimento do PES e da Autoavaliação (valendo-se de bibliografia específica), atores 

envolvidos no processo e trabalhos resultantes das três oficinas. Com base na matriz de fragilidades/problemas do PPGCF, foi possível estabelecer a ordem final  

de priorização destes problemas, bem como o cronograma, cujo cumprimento deverá minimizar as dificuldades detectadas. Uma preocupação também da 

Comissão foi rever os instrumentos de avaliação das dissertações, dos professores e dos orientadores, além da definição dos conceitos de qualidade de ensino e 

definição dos indicadores com vistas à avaliação de possíveis melhorias.   
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Quanto à definição das atividades do PES, ressalta-se o uso de metodologias validadas e estruturadas permitiu melhor identificação das falhas, limitações 

e/ou lacunas ora existentes no PPGCF e passíveis de melhorias. Finalmente são mencionadas as contribuições resultantes do processo de Autoavaliação. 

Figuras, Tabelas e Quadros ilustraram, de forma organizada e didática, as diversas atividades realizadas pela presente Comissão. 

Concluindo, a Comissão e o corpo docente do PPGCF, reunido em Assembleia no dia 19/12/2019, entendem que a elaboração do processo de 

Autoavaliação foi realizado de forma satisfatória e atendendo à orientação da CAPES. Entendem também que este momento de profunda reflexão certamente 

repercutirá positivamente no delineamento de novos rumos abrindo horizontes até então inexplorados, rumo ao conceito 4 e à excelência. Neste cenário, a missão 

do PPGCF será a de envidar crescentes esforços para formar recursos humanos cada vez mais competentes e competitivos, porém éticos, gerando novos 

conhecimentos, produtos, processos e tecnologias em prol da melhoria de vida de nossa população. 
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ANEXO 1 - Instituição da Comissão de Autoavaliação e Planejamento Estratégico do PPGCF/UFSJ
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ANEXO 2 – Minuto de convênio com o Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da FCFRP-USP 
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ANEXO 3 – Instrumentos do PES 

ETAPA 2 -  DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO (Ishkawa, 1953 ) 
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• Para construir as categorias no passo 4, você pode criar suas próprias, de acordo com cada necessidade específica. Você também pode seguir a lógica 

do 6M, que são as categoriais originais do método. Elas são: 

• Método: como a forma de desenvolver o trabalho influencia o problema? 

• Máquina: como os equipamentos utilizados no processo influenciam o problema? 

• Medida: como as métricas utilizadas para medir o desenvolvimento da atividade influenciam o problema? 

• Meio ambiente: como o meio em que a atividade está sendo desenvolvida influencia o problema? 

• Material: como a qualidade e o tipo dos materiais utilizados influenciam o problema? 

• Mão de obra: como as pessoas envolvidas na atividade influenciam o problema? 
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ETAPA 3 - Momento normativo  

Problema:  

Imagem-Objetivo do problema:  

Objetivo Geral:  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OPERAÇÕES AÇÕES 
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ETAPA 4 – Momento estratégico  

 

PROBLEMA:  

 

IMAGEM-OBJETIVO DO PLANO OPERATIVO:  

 

OBJETIVO GERAL:  

 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

1 : 

 

 

 

OPERAÇÕES 

 

 

AÇÕES 

ANÁLISE DE VIABILIDADE 

(Poder) 

ANÁLISE DE 

FACTIBILIDADE 
Déficit 

 

ATIVIDADE 

ESTRATÉGIC

A 
decidir executar manter 

Recursos 

existentes 

Recursos 

necessários 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

2 : 

 

 

 

OPERAÇÕES 

 

 

AÇÕES 

ANÁLISE DE 

VIABILIDADE (Poder) 
ANÁLISE DE FACTIBILIDADE 

Déficit 

 

ATIVIDADE 

ESTRATÉGICA 
decidi

r 
executar 

Mante

r 

Recursos 

existentes 

Recursos 

necessários 
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ETAPA 5 – Momento tático-operacional  

PROBLEMA:  

IMAGEM-OBJETIVO:  

OBJETIVO GERAL:  

 

Objetivos 

Específicos 
Operações Ações 

Recurso 

Financeiro 
Responsabilidade e Centralidade 

Prazo para 

as 

Indicador 

de avaliação 
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(necessário 

/estimado) 

ATOR 

PRINCIPAL 

(Órgão ou /Setor 

ou /Técnico) 

Outros 

Parceiros 

(Órgão ou /Setor 

ou /Técnico) 

ações (operação) 

        

     

     

     

     

     

      

 

 

Etapa 6 - VALIDAÇÃO DOS INDICADORES 

A validação dos indicadores se deu por meio das seguintes perguntas: 

1. O indicador é importante para o PPGCF? 

2. O indicador pode ser substituído por outro? 

3. Pode ser medido em termos quantitativos ou qualitativos? (MENSURABILIDADE)  

4. É facilmente entendido e calculado?  

5. Permite a avaliação através do tempo e entre diferentes observadores? (CONFIABILIDADE)? 

6. Realiza uma medida verdadeira do que se quer medir? (VALIDADE) 
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ANEXO 4 – CHECK LIST – PERGUNTAS NORTEADORAS DA CAPES 

✓ Quais os princípios adotados pelo Programa para sua autoavaliação? Item 3 

✓ Quais as metas do Programa a médio e longo prazos? A autoavaliação as considera? Item 6.1 

✓ Como o processo da autoavaliação se pauta e contribui para o planejamento estratégico do PPGCF a curto, médio e longo prazos? Item 3 

✓ Há articulação da autoavaliação do Programa com a avaliação da Instituição? Itens 4 e 6.2 

✓ Como, do ponto de vista metodológico, a autoavaliação é desenvolvida? Item 4 

✓ Como são os mecanismos de envolvimento de técnicos, docentes e discentes? Item 6.3 

✓ Como o Programa avalia a aprendizagem do aluno? Item 2.1 

✓ Como o Programa avalia a formação continuada do professor? Itens 2.2, 6.2 e 6.4 

✓ Como o Programa avalia o desempenho do docente em sala e como orientador? Itens 6.2 e 6.4 

✓ Como os resultados da autoavaliação contribuíram para melhorar seu Programa? Item 12 

✓  Quais os parâmetros de avaliação da qualidade para as teses e dissertações do Programa? Itens 6.5 e 10  

✓ Como o Programa determina a aprendizagem do aluno? Item 2.1  

✓ Quais as razões da evasão discente? Item 2.1 

✓ Há avaliação da qualidade da orientação? Itens 6.2 e 6.4 

✓ Qual a política de capacitação docente e técnica do Programa? Ela é articulada com a Instituição? Item 6.2 

✓ Qual a definição da qualidade do ensino, considerando o professor em sala de aula? Item 6.2 e 9 

✓ Qual a definição da qualidade do apoio técnico? Item 9 

✓  Quais as ações de acompanhamento de egressos? Item 2.3 

✓ Há organicidade no Programa? O Programa está pulverizado em termos de pesquisa? Item 1 

✓ Como é avaliado o compromisso do Programa em relação à inclusão e à diversidade? Item 6.2 

✓  O Programa monitora o fluxo de formação? Item 2.1 

✓  O Programa monitora as taxas de conclusão e aprovação? Item 10 
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✓ Há oferta de atividade extracurricular – e política de incentivo à participação acadêmico-cientifico dos alunos e professores? Item 2.4 

✓ Quais as políticas de inovação e seus resultados (amplo sentido)? Item 6.2 

✓ Quais as políticas de internacionalização e seus resultados? Itens 2, 6.2 e 10 

✓ Quais as políticas de inclusão social e seus resultados? Item 6.2 
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“Para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas 

também sonhar; não apenas planejar, mas também acreditar”. 

Anatole France 
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