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Conceito da Comissão: Bom

Apreciação: O Programa iniciou suas atividades em abril de 2015 e está estruturado em uma área de concentração

– Gestão Organizacional – e duas linhas de pesquisa – Organizações, Mercado e Trabalho e Tecnologias

Gerenciais. Tais linhas refletem temas atuais e são coerentes e consistentes com a área de concentração, sendo

esta configuração a mesma da proposta recomendada.

 

Foram informados 54 projetos de pesquisa, sendo 23 da linha Organizações, Mercado e Trabalho e 31 da linha

Tecnologias Gerenciais, dos quais 13 contam com auxílio externo, sendo 12 na forma de bolsas. Verifica-se,

portanto, que apenas dois projetos contam com financiamento para custeio. Os projetos de pesquisa abordam temas

que refletem as especificidades de cada linha de pesquisa.

 

A estrutura curricular abriga, de forma geral, um conjunto de disciplinas que evidenciam o estado da arte dos temas

propostos. As referências bibliográficas são compostas prioritariamente por artigos publicados em importantes

periódicos nacionais e internacionais, mas possui um quantitativo significativo de referências não atualizadas. Por

outro lado, evidencia-se uma ausência de disciplinas específicas de métodos qualitativos, sendo esta abordagem

tratada apenas parcialmente em disciplinas gerais de metodologia.

Os objetivos do programa e o perfil do egresso são apresentados de forma adequada e coerente, tendo sido

Ficha de Avaliação

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS
CONTÁBEIS E TURISMO

Parecer da comissão de área

1 – Proposta do Programa

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

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

30.0 Bom

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 20.0 Muito Bom
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mantidos em relação à proposta recomendada.

 

O processo seletivo tem suas informações claramente disponibilizadas no sítio eletrônico do programa. Além disto,

notícias sobre a seleção de alunos são veiculadas na mídia local, indicando esforço de prospecção de candidatos.

Em relação ao plano de atualização acadêmica dos docentes menciona-se o incentivo ao pós-doutoramento.

 

A infraestrutura para pesquisa e ensino é adequada e compatível com o tamanho e especificidade do Programa de

formação discente, tendo suas especificações mantidas em relação à proposta recomendada. O Programa dispõe de

3 salas de laboratórios, 2 salas de aulas equipadas, sala da coordenação e secretaria do curso, salas de estudos e

laboratório de informática para alunos, além de biblioteca com acesso a base de dados.

 

 

 
Conceito da Comissão: Bom

Apreciação: O corpo docente do Programa é constituído por 14 professores permanentes e 3 colaboradores. Todos

os docentes da proposta recomendada foram mantidos. Em 2016 houve o credenciamento de um membro

permanente. O corpo docente tem perfil adequado ao programa. De forma geral, é composto de professores

experientes. As alterações do NDP estão dentro dos padrões da área, sendo a manutenção igual ou superior a 75%

e não identificou dependência de professores colaboradores.

 

Verifica-se dedicação integral do corpo docente à IES e significativa dedicação ao programa, não havendo

dependência do quadro de professores colaboradores. Docentes permanentes que participam, no período, de outros

programas de pós-graduação, estão dentro do limite definido pela área. Todos os docentes permanentes

apresentaram no período até três vínculos com Programas de pós-graduação atendendo a Portaria Capes n.

81/2016.

 

A proporção dos docentes permanentes com disciplinas ministradas no programa é muito boa para os parâmetros da

área (pelos menos 85% dos docentes ministraram disciplinas no programa em análise). É insuficiente para os

Ficha de Avaliação

2 – Corpo Docente

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

15.0 Muito Bom

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de
pesquisa e de formação do programa. 30.0 Muito Bom

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

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

10.0 Muito Bom

2.5. Participação do docente em eventos alinhados com a sua área de atuação 15.0 Muito Bom
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parâmetros da área (abaixo de 5%), a proporção de docentes permanentes com projetos de pesquisa com

financiamento externo à IES. Em conjunto, as métricas resultam em conceito regular para o item 2.3.

 

A participação de docentes permanentes na graduação é muito boa para os parâmetros da área, acima de 85%.

Nenhum docente ministrou mais de 300 horas na graduação por ano, em média, no período analisado.

 

A participação de docentes em  eventos científicos  é considerada muito boa para os parâmetros da área.

 

 

 
Conceito da Comissão: Não Aplicável

Apreciação: Critério não avaliado em virtude de o programa não ter formado pelo menos 50% dos discentes de sua

primeira turma.

 

 

 
Conceito da Comissão: Regular

Apreciação: A produção bibliográfica total média por docente permanente atingiu nível correspondente ao conceito

muito bom pelos parâmetros da área (acima de 50 pontos médios por ano por docente permanente). Por outro lado,

a produção bibliográfica qualificada média por docente permanente do Programa foi avaliada como fraca bom pelos

parâmetros da área (entre 30 a 60 pontos por docente no quadriênio). Assim, a métrica do item 4.1 foi regular.

 

Ficha de Avaliação

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações

Itens de Avaliação Peso Avaliação
3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação
ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente. 10.0 Não Aplicável

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de
avaliação em relação aos docentes do programa. 20.0 Não Aplicável

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

50.0 Não Aplicável

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de
formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados. 10.0 Não Aplicável

3.5. Apresentação pelos discentes e egressos em eventos alinhados à Proposta do
Programa 10.0 Não Aplicável

4 – Produção Intelectual

Itens de Avaliação Peso Avaliação
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 50.0 Regular
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do
Programa. 35.0 Regular

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 15.0 Bom
4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente. - Não Aplicável
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A distribuição da produção qualificada do programa entre os docentes permanentes é regular pelos parâmetros da

área (entre 30 e 40% dos docentes permanentes atingiram a mediana da produção qualificada).

 

A produção técnica média dos docentes permanentes atingiu nível correspondente ao conceito bom (entre 70% e

85% do corpo docente permanentes apresentou três produtos técnicos por ano), conforme parâmetros da área para

este item. 

 

 

 
Conceito da Comissão: Bom

Apreciação: Trata-se de programa que novo e não há egressos. O relatório menciona projetos de pesquisa

aderentes a problemas locais, mas não se evidenciam outras ações contributivas ao desenvolvimento da região.

 

Não se identifica plano de integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa da área. A única

menção identificada trata de objetivo futuro de integração com outros programas da instituição. Desse modo, a

inserção local e nacional ocorre por meio da participação dos professores em três situações: bancas de outros

programas, grupos de pesquisa e organização de eventos acadêmicos.

 

Em termos internacionais, menciona-se intercâmbio entre professores locais e de instituições fora do país, mas ainda

sem atividades identificáveis. Artigos publicados em periódicos e anais de eventos internacionais são indicados. Além

disto, menciona-se incentivo à publicação internacional, mas sem clareza sobre a existência de alguma ação

específica para esta finalidade.

 

Há menção de participações pontuais de membros do corpo docente como palestrantes em universidade

internacional (El Salvador) e como avaliadores de eventos internacionais. A título de nucleação, indica-se o mestrado

profissional em Administração Pública e cursos de especialização, entretanto, não fica claro como se deu a

solidariedade.

 

O sítio eletrônico do programa é de fácil acesso e contém informações importantes sobre o curso, corpo docente,

regimento, processo seletivo e produção. Indica-se visibilidade em relação a intercâmbios com órgãos e empresas e

notícias do programa na mídia, sobretudo em relação à seleção.

 

 

Ficha de Avaliação

5 – Inserção Social

Itens de Avaliação Peso Avaliação
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 50.0 Bom
5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e
desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do programa, com
vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação.

30.0 Regular

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

Qualidade dos Dados
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Conceito da Comissão: Muito Bom

 
Apreciação: Não se apresenta um plano de atualização acadêmica dos docentes. As informações fornecidas são

claras e não há dificuldade em compreendê-las. Os aspectos registrados como não adequados ou com

aprimoramentos necessários dizem respeito ao atual desenho do programa e sua inserção social.

 

 

 
Nota: 3

Apreciação 

O Programa iniciou suas atividades em abril de 2015; assim, trata-se de Programa em Acompanhamento,

nota 3. O programa apresenta uma proposta de formação discente coerente, com consistente articulação

entre as linhas de pesquisa, projetos e estrutura curricular.  O corpo docente tem formação adequada à

proposta do programa. Há baixo nível de fomento externo aos projetos de pesquisa desenvolvidos no

programa. A distribuição das atividades sob responsabilidade do corpo docente permanente está

balanceada, e eles contribuem para as atividades na graduação.

 

O programa apresenta nível regular de produção intelectual e distribuição dos produtos qualificados. A

inserção social se revela em nível bom. O programa evidencia, em seu site, informações que permitem

ampla visibilidade da sua atuação. 

 

 

Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do programa.

Ficha de Avaliação

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

Parecer da comissão de área sobre o mérito do programa

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

Complementos
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Considerar a expertise do corpo docente para melhor alinhamento às linhas de pesquisa. 

Recomendações da Comissão ao Programa. 

Mais ênfase na busca de fomento externo a projetos de pesquisa e na qualificação da produção intelectual

contribuiria para consolidar o programa. 

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa? 

Não 

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação? 

Não 

A Comissão recomenda a mudança de modalidade do programa? 

Não 

 

Nota: 3

 
Apreciação 

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

Comissão de Área, na primeira etapa da Avaliação Quadrienal 2017, mantendo a nota de recomendação

por ela atribuída aos programas que não completaram um ciclo avaliativo de quatro anos por não terem

ainda condições de serem avaliados em sua plenitude. 

Ficha de Avaliação

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final
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