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Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: O programa de Mestrado em Ciências dos materiais da UFPI iniciou suas atividades em 2011 e possui

duas áreas de concentração (Materiais cerâmicos e filmes e materiais conjugados e poliméricos) coerentes com seu

quadro de recursos humanos, das áreas de física, química e engenharia mecânica. A proposta do curso é adequada

e atual, além de ser abrangente na área de materiais. Além disso, atualmente já envolve um curso de doutorado na

área o qual foi iniciado em 2015. A criação do curso de graduação em Engenharia de materiais foi uma excelente

estratégia para aumentar a demanda qualificada pelo programa, o qual desde a sua criação teve uma procura

adequada, demonstrando a sua forte inserção na UFPI, bem como na região. A proposta curricular é adequada,

muito embora não foram apresentadas as disciplinas eletivas que complementam a formação dos estudantes. Muitos

projetos de pesquisa institucionais foram elaborados e aprovados, visando o fortalecimento da infraestrutura para o

Programa, mas ha pouca descrição dos projetos de pesquisa  que os docentes tem conseguido aprovação.

O Programa apresentou desde a sua criação uma forte planejamento visando seu desenvolvimento. Exemplos desse

planejamento foi a criação de um curso de graduação em engenharia de materiais, em 2013 e o de doutorado em

2015. Atualmente o programa visa aumentar o numero de docentes da área de engenharia de materiais que

poderiam atuar no Programa de pós-graduação. Além disso, o grupo se prepara para cooperações com empresas do

setor publico e privado, para fortalecer sua inserção regional e o financiamento mais efetivo do Programa. 

O programa conta com uma boa infraestrutura com diversos laboratórios dentro dos departamentos que compõem o

programa, como física, química, engenharia mecânica e engenharia de materiais. Possui uma área construída

Ficha de Avaliação

MATERIAIS

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. 40.0 Muito Bom

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

40.0 Muito Bom

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 20.0 Bom
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exclusiva e adequada para as atividades do programa, além de equipamentos de médio e grande porte que dão

suporte às pesquisas. O Programa conta ainda com vários laboratórios de outras instituições, por meio de

colaborações científicas, alguns deles localizados na região nordeste e outros localizados na região sudeste. Há

ainda um aumento no número de projetos de pesquisa de pesquisadores que devem contribuir para a infraestrutura

de pesquisa  Existe uma infraestrutura boa para acesso à informação, bem como serviço de biblioteca da UFPI, muito

embora não houve descrição de livros e periódicos específicos da área de materiais que compõem o acervo para

acesso aos docentes e discentes do programa. 

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: O Valor médio do número de pesquisadores do CNPq em relação aos docentes permanentes é bom.

Observou-se que al longo do quadriênio houve um aumento de 30 a 58% no número de bolsistas de produtividade,

sendo o maior aumento observado a partir de 2015, quando o número de docentes permanentes aumentou em 80%.

Neste mesmo ano foi iniciado o curso de Doutorado no Programa. O programa apresenta atualmente 17 docentes

permanentes nas áreas de Química (10), Física (3), engenharias (3) e farmácia (1), sendo 100% do corpo docente na

categoria permanente. A participação de discentes em projetos de pesquisa é boa, tendo este índice se  mantido

relativamente estável no quadriênio. Todos os docentes permanentes do programa participam de pelo menos duas

das três principais atividades do programa. Em sua grande maioria, os docentes permanentes do programa

participam também das três principais atividades do programa, sendo este alto envolvimento dos docentes um ponto

positivo do programa. O valor médio percentual de docentes permanentes que atuam em atividades envolvendo

cursos de graduação, particularmente orientações de TCC e IC, é muito boa, indicando uma excelente inserção do

programa entre graduandos. Observou-se ainda que o desenvolvimento destas atividades se mantiveram estáveis ao

longo do quadriênio. O valor médio do total de horas anuais pelo número total de docentes é de 250 horas, sendo

considerada regular. Este valor médio se manteve constante e dentro da média ao longo do quadriênio. 

 

 

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.

20.0 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 Muito Bom

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

20.0 Bom

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações
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Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: O programa até o momento somente teve dissertações defendidas e o número médio de dissertações

defendidas em relação ao número de docentes do programa é considerado bom no quadriênio, indicando uma boa

distribuição das defesas de dissertação entre os docentes. Esse número é constante ao longo do quadriênio. Apesar

deste índice se referir apenas a dissertações de mestrado é esperado que com as defesas de doutorado no

programa esse índice seja ajustado adequadamente. O número médio de docentes que concluíram orientações de

mestrado em relação ao corpo docente do programa também é muito bom. Este indicador apresentou pouca variação

ao longo do quadriênio, indicando que o programa está se consolidando adequadamente com bom envolvimento dos

docentes. De acordo com as informações da Plataforma Sucupira, todas as dissertações defendidas tiveram pelo

menos um participante externo, o que é considerado muito bom. O percentual de discentes do programa que

participam em publicações qualificadas na área é de muito bom. Foi observado que somente no último ano do

quadriênio, com o início do doutorado no Programa, esse índice aumentou, sendo coerente com outros programas

com desempenho equivalente. Quando se considera a produção discente em relação à produção total no período o

valor médio é muito bom. Somente no último ano do quadriênio esse valor foi mais alto que a média, o que é devido

ao início do curso de doutorado no programa. O valor médio do tempo de defesa  de dissertações é muito bom,

sendo comparável a outros programas avaliados com a mesma nota. Ainda não houve defesas de doutorado no

Programa. 

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: O índice das Publicações qualificadas do Programa por docente permanente (PDoc) do programa é

muito bom, estando na média dos programas de desempenho equivalente. Observou-se que este índice é constante

ao longo do quadriênio. Além disso, observou-se um aumento de produções A1 nos últimos dois anos do quadriênio,

o que é desejável e qualifica o programa. O índice da distribuição de publicações qualificadas entre os docentes

Ficha de Avaliação

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. 20.0 Bom

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de
avaliação em relação aos docentes do programa. 10.0 Muito Bom

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.

60.0 Muito Bom

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 Muito Bom

4 – Produção Intelectual

Itens de Avaliação Peso Avaliação
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 50.0 Muito Bom
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do
Programa. 30.0 Muito Bom

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 20.0 Muito Bom
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permanentes no programa é muito bom. Observou-se ainda que este índice se mantém estável ao longo do

quadriênio, o que é desejável e indica uma forte participação da maioria dos docentes. O programa apresenta

produção técnica muito boa e com regularidade ao longo do quadriênio. Observou-se que este índice é maior a partir

da criação do curso de doutorado no Programa.  

 

 

 
Conceito da Comissão: Bom

Apreciação: O programa tem uma forte inserção regional devido a sua localização e a falta de programas na área

em suas proximidades. Isso fica demonstrado pela procura ao programa bem como pela atuação dos egressos. O

acompanhamento de egressos demonstra que todos estão atuando na área de materiais em diversos setores

públicos e privados, além de docência em diversos institutos e universidades. Existem alguns projetos que estão

sendo desenvolvidos com empresas do setor empresarial, mas a maior parte dos projetos são financiados pela

CAPES, CNPq, FINEP e UFPI. Existem muitas colaborações científicas entre os docentes do programa envolvendo

instituições do nordeste bem como instituições do sudeste, além de colaborações internacionais envolvendo pós-

doutorado de docentes (em sua grande maioria jovens pesquisadores) e alguns intercâmbios envolvendo discentes,

mas ainda de forma tímida. Não há descrição de pós-doutorados no programa, nem de professores visitantes. O

programa tem uma página na internet atualizada e somente em português. Não há informação sobre a

disponibilização de acesso a dissertações e teses. Não há indicação de menção a prêmios e destaques dos

trabalhos desenvolvidos, mas as ações tem garantido o aumento da demanda pelo Programa e dos demais

indicadores, absorção dos egressos pelo mercado de trabalho, além de aumento de projetos de pesquisa individuais

e de bolsistas de produtividade em pesquisa.   

 

 

 

 
Conceito da Comissão: Bom

Ficha de Avaliação

5 – Inserção Social

Itens de Avaliação Peso Avaliação
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 45.0 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.

35.0 Bom

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

Qualidade dos Dados

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
1 – Proposta do Programa - Bom
2 – Corpo Docente 20.0 Bom
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 35.0 Bom
4 – Produção Intelectual 35.0 Bom
5 – Inserção Social 10.0 Bom
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Apreciação: De modo geral, a qualidade das informações é boa. Entretanto, percebeu-se que algumas informações

poderiam ser melhor apresentadas e/ou elaboradas de modo a serem mais claras e contribuírem para o

entendimento da globalidade do Programa. Observou-se, por exemplo, repetição de informações no quadriênio, sem

muitas vezes haver uma atualização dessas informações ao longo dos quatro anos analisados. Algumas informações

poderiam ser melhor descritas, como por exemplo, a interação com empresas. Outras informações sobre pós-

doutorados, projetos aprovados, montante de recursos captados por docentes não foram apresentadas, ou foram

apresentadas de modo incompleto, desvalorizando-as. Assim, sugere que a qualidade das informações sejam

melhoradas para os próximos anos, sendo o mais completa possível, de modo a favorecer a avaliação. 

 

 

 
Nota: 5

Apreciação 

O Programa de Ciências dos Materiais da FUFPI foi classificado no estrato de programas com nota 5

devido ao seu conjunto de itens relacionados à Proposta, Corpo Docente, Corpo discente, Teses e

Dissertações e Produção Intelectual terem avaliações muito boas. O programa iniciou suas atividades em

2011 com o curso de mestrado, e em 2015 com o curso de doutorado. Nesta avaliação apresentou

excelentes índices, compatíveis a programas que já formam doutores. Em uma análise global e sistêmica

do programa em relação ao seu desempenho no quadriênio avaliado, percebeu-se que o programa possui

uma boa estratégia de crescimento, fundamentação e desenvolvimento de suas atividades. Possui uma

boa coesão entre os docentes, no sentido de linhas de pesquisas, formação de recursos humanos e

produção bibliográfica qualificadas. Por meio dos dados informados percebeu-se que o Programa possui

um planejamento que contempla as suas fragilidades atuais. Assim, espera-se que o programa continue

sua trajetória de desenvolvimento.  

 

Ficha de Avaliação

Parecer da comissão de área sobre o mérito do programa

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
1 – Proposta do Programa 0.0 Muito Bom
2 – Corpo Docente 20.0 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

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

ANTONIO EDUARDO MARTINELLI (Coordenador de Área) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
IGOR FROTA DE VASCONCELOS UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

NAIRA MARIA BALZARETTI (Coordenador Adjunto de
Programas Acadêmicos)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

CLAUDIO ANTONIO PEROTTONI UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
HOLMER SAVASTANO JUNIOR UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do programa.  

Recomendações da Comissão ao 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: 5

 
Apreciação 

O CTC ampliado, em sua 172ª reunião, destinada a avaliar os programas analisados durante a Quadrienal

2017, aprova as deliberações e recomendações elaboradas pela Comissão de Área ratificando a nota por

ela atribuída. 

Ficha de Avaliação

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

MARCO ANTONIO SCHIAVON Universidade Federal de São João del-Rei
MARCELO ORNAGHI ORLANDI UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA

FILHO/BAURU
SERGIO DA SILVA CAVA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DANTE HOMERO MOSCA JUNIOR UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
ROCKFELLER MACIEL PECANHA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA

ALOISIO NELMO KLEIN (Coordenador Adjunto de Programas
Profissionais)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ANDRE AVELINO PASA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GILBERTO CARVALHO COELHO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

MARYSTELA FERREIRA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Complementos

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final
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