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RESUMO
O estudo teve por objetivo avaliar o instrumento Sistema de Ficha de Avaliação
utilizado pela CAPES a partir da opinião dos coordenadores dos programas de
Mestrados Profissionais da área de Planejamento Urbano e Regional do Sistema
Nacional de Pós-Graduação. Assim, o estudo permitiu conhecer as especificidades
que compõem o instrumento mediante o julgamento dos coordenadores a respeito
das seguintes categorias/dimensões: Proposta do Programa, Corpo Docente, Corpo
Discente, Teses e Dissertações, Inserção Social e Produção Intelectual. A
abordagem utilizada foi a centrada em especialistas. Para a obtenção dos dados do
estudo, foi elaborado um questionário a partir dos quesitos e itens que compõem o
instrumento original utilizado pela Capes para avaliação de Programas de PósGraduação. O questionário foi aplicado a oito coordenadores dos Programas de
Mestrados Profissionais em Planejamento Urbano e Regional com vasta experiência
na docência do ensino superior. Os especialistas responderam ao instrumento que
continha cinco categorias e 32 indicadores. Como resultado, verificou-se que: 1) o
Sistema de Ficha de avaliação tem grande influência no desenvolvimento dos
programas; 2) os critérios e itens de avaliação são conhecidos pela comunidade
acadêmica

avaliada,

porém

precisam

ser

repensados

para

atender

às

especificidades do Programa; 3) apesar de ser reconhecido pela comunidade
acadêmica, o Sistema de Ficha demanda acompanhamento e monitoramento
constante para a superação dos pontos fracos, em busca de aperfeiçoamento dos
atuais mecanismos de avaliação da Pós-Graduação.
Palavras-chave: Avaliação da Pós-Graduação. Sistema de Ficha de Avaliação da
Capes. Mestrados Profissionais.

ABSTRACT
This study aimed to assess an official instrument named System Evaluation Form
that is utilized by CAPES to judge Professional Master Courses in Brazil. It was
adopted the evaluation approach based on experts. The chosen experts were eight
Course Coordinators of Urban and Regional Planning Master Programs. In order to
collect judges’ views about the official instrument, a Likert scale was developed
containing

five

categories

and

32

indicators.

This

scale

covered

four

dimensions/categories of the official instrument: Program proposal, Faculty,
Students’ development and final projects – dissertations, Intellectual and professional
production, and Social inclusion. The results have shown the following: 1) System
Evaluation Form has great influence on the development of Graduate programs; 2)
evaluated criteria and assessment items are known by the academic community, but
they need to be rethought to fit specific programs; 3) despite being recognized by the
academic community, the System Evaluation Form demands constant monitoring to
overcome weak points in search of improvement of current Graduate assessment
mechanisms.
Keywords: Graduation Evaluation. Professional Master Courses. CAPES System
Evaluation Form.
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1 AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL
1.1 A CRIAÇÃO DA PÓS GRADUAÇÃO
A institucionalização da pós-graduação no Brasil deu-se na década de 1950,
com a criação do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e da Campanha de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, atualmente conhecida como
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Esses
órgãos até hoje continuam responsáveis pelo desenvolvimento da pesquisa
científica no Brasil.
Nos anos 60, a pós-graduação teve um grande impulso, a partir da
regulamentação do Parecer nº 977/1965, conhecido como Parecer Sucupira, do
Conselho Federal de Educação (CFE) que considera a necessidade de implantar e
desenvolver o regime de cursos de pós-graduação no ensino superior estruturado
em dois níveis de formação: o mestrado e o doutorado (BRASIL, 1965).
Nas décadas seguintes, de 1970 e 1980, devido à expansão do ensino
superior, foram propostas medidas para garantir a sistemática desta política de
desenvolvimento, com a criação de planos orientadores dos programas de pósgraduação que, até então, ocorria de forma parcialmente espontânea. Os planos não
possuíam o caráter de instrumento de planejamento estatal integrado às políticas de
desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico.
O Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) é um documento que sintetiza
as diretrizes norteadoras das políticas públicas de qualificação de pessoal em nível
de mestrado e doutorado. Editado a cada seis anos, o Plano faz um diagnóstico da
pós-graduação nacional (CAPES, 2013). O Quadro 1 descreve as principais ênfases
apresentadas nos PNPG, desde a sua origem.
Com o PNPG são apresentadas propostas de diretrizes, cenários de
crescimento do sistema, metas e orçamento para a execução de ações, a fim de
observar que a qualidade dos programas é preponderantemente aferida por índices
que refletem, nos produtos dos programas de pós-graduação, conquista competitiva
de novos mercados e a avaliação centrada na qualidade e excelência dos resultados
(CAPES, 2013).
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Quadro 1- Principais ênfases apresentadas nos PNPGs
PNPG

Ano
-

I

1975-1979
-

II

1982-1985
-

III

1986-1989
-

IV

2005-2010

-

-

V

2011-2020

-

Ênfase
Expansão da pós-graduação.
Institucionalização do sistema visando recursos, concessão
de bolsas, projetos de expansão, padrões de desempenho e
qualidade da formação dos recursos humanos.
implantação do sistema de avaliação da pós-graduação da
CAPES em 1976.
Expansão e qualidade da capacitação docente.
Qualidade do ensino superior e, especificamente, da pósgraduação.
institucionalização e aperfeiçoamento da avaliação com a
participação da comunidade científica.
Melhoria do desempenho e aperfeiçoamento do sistema de
pós-graduação.
Criação de instrumento de avaliação para mensurar a
qualidade dos programas/cursos.
Papel da pós-graduação no desenvolvimento nacional.
Pesquisa como elemento indissociável da pós-graduação ao
sistema de ciência e tecnologia e ao setor produtivo em
consonância com as prioridades nacionais.
Institucionalização da pós-graduação e da pesquisa.
Expansão do sistema, necessidade de financiamento para
sua sustentabilidade, diversificação do modelo de pósgraduação, cooperação internacional, formação de recursos
humanos no exterior.
Avaliação baseada na qualidade e excelência dos
resultados das áreas de conhecimento e impacto dos
resultados na comunidade acadêmica, empresarial e
sociedade.
Expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação
(assimetrias).
Criação da agenda nacional de pesquisa.
Aperfeiçoamento da avaliação.
Interdisciplinaridade.
Apoio a outros níveis de ensino à educação básica, a outros
níveis e modalidades de ensino e, especialmente, o ensino
médio.

Fonte: A autora (2014).

É importante salientar que as diversas ações implementadas a partir de
orientações dos PNPG permitiram o desenvolvimento da pós-graduação e do
Sistema de Ensino Superior. O resultado dessa estrutura acadêmica tem
possibilitado a ampliação significativa da comunidade científica nacional, além de
crescimento da produção intelectual, sobretudo na elaboração de procedimentos
que modernizem ainda mais a avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação,
sob a liderança da Diretoria de Avaliação da Capes (BRASIL, 2008).
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Os programas de pós-graduação stricto sensu são avaliados anualmente pela
Capes. A atividade de avaliação possui a grande vantagem de ser realizada pela
própria comunidade da pós-graduação, composta por representantes de área,
comissões de área e representantes de grande área (ABREU, 2002).
A avaliação dos programas de pós–graduação, realizada pela Capes no
Brasil, em vigor há quase 40 anos, vem ao longo de sua trajetória sendo tema de
debates, pela sua relevância e busca pelo aperfeiçoamento do Sistema Nacional de
Pós–Graduação.

Essa trajetória da pós-graduação e da sua avaliação no Brasil é
considerada, em geral, exitosa pela comunidade científica, em razão
do tamanho e relevância do sistema e, ainda, da qualidade dos
programas/curso ofertados em todo o país, sobretudo nas
universidades públicas. Há, todavia, críticas e desafios importantes à
estrutura atual, ao papel e ao rumo da pós-graduação e, em especial,
ao modelo de avaliação que vem produzindo alterações significativas
na gestão dos programas/curso, nas propostas de formação e no
trabalho docente e discente. (OLIVEIRA, 2010, p. 18).

Para Balbachevski (2005), o salto de qualidade da pós-graduação se deu
quando os programas foram definidos como foco privilegiado de políticas de
estímulo ao desenvolvimento tecnológico.
Balbachevski (2005, p. 278) esclarece:

Os conhecimentos e a competência produzidos nesses nichos iriam
então, por um processo natural, contaminar aos poucos toda a
economia e a sociedade. A formação de recursos humanos
altamente qualificados, necessários para implementar esses projetos,
era crucial. Assim, o governo brasileiro lançou inicialmente um
ambicioso projeto de capacitação de pesquisadores no exterior,
oferecendo bolsas para a pós-graduação fora do país. Esse
programa ampliou enormemente as oportunidades de estudo no
exterior, que, até meados dos anos 1960, estavam quase
integralmente restritas às bolsas oferecidas por governos
estrangeiros e fundações, tais como a Fundação Ford e a Fundação
Rockfeller, entre outras. Foi essa nova geração de cientistas
formados no exterior que deu conteúdo acadêmico para a pósgraduação no Brasil.

Apesar de o modelo utilizado pela Capes ter contribuído para o avanço da
pós-graduação no Brasil, torna-se necessária uma reflexão sobre os critérios
utilizados pelo atual sistema de avaliação.
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Negret (2009, p. 144) salienta:

A avaliação é fundamentalmente um instrumento de gestão através
do qual se orienta o desenvolvimento de uma iniciativa a partir de
uma análise sobre os resultados obtidos em qualquer momento de
um programa ou projeto. A ideia predominante dos processos de
avaliação é analisar os resultados obtidos, entretanto, é muito
importante avaliar os entraves, as dificuldades e as lições aprendidas
no processo de desenvolvimento do programa para ajustar os
procedimentos metodológicos, mudar os rumos e melhorar o
desempenho e os resultados.

1.2 BREVE DESCRIÇÃO DO SISTEMA CAPES DE AVALIAÇÃO
O Sistema de Avaliação da Pós-Graduação implantado pela Capes em 1976,
desde então, vem cumprindo papel importante para o desenvolvimento da pósgraduação e da pesquisa científica e tecnológica no Brasil. Oliveira (2010, p. 18)
destaca:
Na pós-graduação observou-se o fortalecimento e o aperfeiçoamento
do modelo de avaliação Capes, tendo em vista medir o desempenho
dos programas/cursos, incentivar a produtividade docente e discente,
ampliar a pesquisa científica e, supostamente, criar um “padrão
mínimo de qualidade”, visando obter a melhoria dos
programas/cursos. Em suma, a avaliação da graduação e da pósgraduação passa a balizar ainda mais as proposta do Estado para a
reformulação das políticas de educação superior, tornando-se
referência para o processo de tomada de decisão, sobretudo, no
tocante ao fomento dos programas/cursos, das bolsas de pesquisa.

Segundo a Capes (2013), o atual Sistema de Avaliação abrange dois
processos: a avaliação anual e trienal dos programas de pós-graduação e a
avaliação das propostas de cursos novos de pós-graduação. Os dois são
alicerçados em um mesmo conjunto de princípios, diretrizes e normas, compondo
um só Sistema de Avaliação, cujas atividades são realizadas pelos mesmos
agentes: os consultores acadêmicos.
A Capes utiliza, por meio de um sistema informatizado, o Aplicativo de Coleta
de Dados desenvolvido para coletar informações dos cursos de mestrado, doutorado
e Mestrado Profissional integrantes do Sistema Nacional de Pós-Graduação.
De acordo com o Manual do Usuário Coleta/2010 (BRASIL, 2010a),
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Programa de Pós-Graduação é o conjunto formado pelos cursos de
mestrado e/ou doutorado acadêmicos ou de mestrado profissional de
uma Instituição de Ensino Superior - IES atuante numa mesma área
do conhecimento - sua área básica - que compartilha essencialmente
o mesmo corpo docente e tem uma estrutura administrativa comum.
Programas são divididos em acadêmicos ou profissionais, de acordo
com a natureza do(s) curso(s).

Os dados coletados constituem o acervo de informações consolidadas sobre
o Sistema Nacional de Pós-Graduação, voltados principalmente à avaliação dos
programas

de

pós-graduação

mediante

as

informações

necessárias

ao

planejamento dos seus programas de fomento e delineamento de suas políticas
institucionais. Contribuem assim para o favorecimento do processo de implantação,
consolidação e expansão dos cursos nas modalidades mestrado e doutorado.
O aplicativo pode ser utilizado permanentemente, pelo fato de estar disponível
para o acesso, desde que as informações respeitem as restrições descritas.
Para o registro das avaliações é utilizado um sistema de fichas para cada um
dos programas de pós-graduação, após a análise de mérito realizada pelas
Comissões de Área de Avaliação. Os programas acadêmicos e os mestrados
profissionais possuem ficha diferenciada. Tanto uma como a outra se estruturam em
quesitos e itens, destinados à garantia de uma base de uniformidade e de
padronização do processo de avaliação, além de ampliação das especificidades de
cada Área, o nível de integração entre as Áreas no âmbito de sua respectiva Grande
Área e no contexto de todas as demais.
A atual sistemática de avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil é
composta por sete níveis de conceitos de 1 a 7, sem frações, diferentemente da
apresentada em 1998 quando eram atribuídos conceitos de A a E aos programas,
baseados nas análises das comissões de especialistas.
Mas, para o entendimento da Capes (OLIVEIRA, 2010, p. 40),
tornou-se necessário promover alterações no modelo de avaliação,
principalmente, porque houve uma “perda do poder discricionário” de
classificação, o que resultou em um número muito grande de cursos
com conceito A (excelente), cerca de 50%, o que não permitia
diferenciar os cursos com qualidade inferior.

O Quadro 2 sintetiza os conceitos e propostas de recomendações para
atribuição de nota no instrumento da Capes.
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Quadro 2 - Conceitos e propostas de recomendações para atribuição de nota
Pontuação

Conceito

6e7

Muito Bom

5

Muito Bom

4

Bom

3

Regular

1e2

Deficiente
ou Fraco

Critérios/propostas
São reservadas aos programas acadêmicos com doutorado
classificados como nota 5 na primeira etapa de realização da
avaliação trienal, que atendam, necessária e obrigatoriamente,
apresentem desempenho equivalente ao dos centros
internacionais de excelência na área e tenham nível de
desempenho altamente diferenciado em relação aos demais
programas da área.
Para obter a nota final 5, o programa deverá obter “Muito Bom”
em pelo menos quatro dos cinco quesitos existentes, entre os
quais terão que figurar necessariamente os quesitos 3 e 4.
A nota 5 é a nota máxima admitida para programas que
ofereçam apenas mestrado;
A concessão da nota 4 será possível para cursos que tenham
alcançado, no mínimo, conceito “Bom” em pelo menos três
quesitos, incluindo, necessariamente, Corpo Discente e
Trabalhos de Conclusão, e Produção Intelectual (Quesitos 3 e
4).
A nota 3 corresponde ao padrão mínimo de qualidade para a
recomendação do programa ao CNE e consequente
permanência no Sistema Nacional de Pós-Graduação..
O programa com conceito “Deficiente” ou “Fraco” no Quesito 1,
“Proposta do Programa”, não poderá alcançar nota acima de 3.
O menor valor dentre os conceitos obtidos pelo programa nos
Quesitos 3 e 4 (quesitos centrais) definirá os limites da nota
final a lhe ser atribuída, admitidas as seguintes
excepcionalidades:
- Redução da nota: caso o sistema Ficha de Avaliação gere
um aumento artificial de nota ao conferir peso excessivo à
produção intelectual do corpo docente de programas
recentemente implantados e, que por isto, não apresentem
produção discente de teses e dissertações;
- Aumento da nota: nos casos devidamente justificados,
como, por exemplo, quando a implantação de doutorado em
um programa já existente conduzir a uma situação
estritamente sazonal de redução de indicadores
importantes, mas que mostrem uma tendência de
recuperação ou melhora.

Fonte: CAPES (2014). Adaptado pela autora.

Segundo a Capes, os resultados da avaliação trienal devem permitir o
controle da qualidade da pós-graduação brasileira retratando a situação do triênio
com contribuições para o desenvolvimento de cada programa e área em particular,
como também o fornecimento de subsídios para a definição de planos e programas
de desenvolvimento da Pós-Graduação Nacional pautados pela adoção de padrão
internacional em cada área de conhecimento.
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Apesar

do

reconhecimento

da

importância

do

processo

avaliativo

desenvolvido pela Capes,

Os rumos que a avaliação dos cursos da pós-graduação vem
tomando nos obrigam, agora, a fazer uma reflexão sobre a natureza
dessa avaliação, seus objetivos e, sobretudo, quais as
conseqüências e impactos do atual processo no futuro das pósgraduações brasileiras, especialmente nas regiões menos
desenvolvidas ou em áreas mais vulneráveis. (KERR-PONTES,
2005, p. 10).

É importante salientar que:

O modelo atual está baseado fundamentalmente na avaliação
externa e centrado nos produtos. No caso dos programas de pósgraduação, é preciso ter presente que se está avaliando um
processo educacional, formativo, e não medindo e pesando produtos
produzidos por técnicos e cientistas, estes sim objeto de ponderação
das agências de fomento científico e tecnológico. No caso dos
mestrados e doutorados, trata se de cursos, de atividades de
formação de pessoas que poderão vir a ser, ou não, cientistas e
pesquisadores, mas, com certeza, serão ou continuarão a ser
profissionais atuantes no ensino superior e em outras instituições
sociais ou empresariais. (GATTI et al., 2003, p. 139).

Desta forma, devem-se levar em consideração as especificidades presentes
nas diferentes modalidades de cursos.
Em primeiro lugar, exige-se que as propostas de mestrado
acadêmico e profissional sejam distintas, quando a instituição
oferecer os dois tipos de curso. Quando for o Mestrado Profissional,
esse deve ter características nitidamente aplicadas. Os quesitos em
que as diferenças são explicitadas referem-se à composição do
corpo docente e à natureza de produção de professores e alunos.
Em segundo lugar, um Mestrado Profissional deve ter padrões de
exigência tão rigorosos quanto os do mestrado acadêmico, só que
com critérios diferentes, pois são cursos de natureza
qualitativamente diferenciada. (FISCHER, 2003, p. 29).

E ainda:
É importante frisar que as duas modalidades de curso o mestrado
acadêmico e o profissional estão sujeitas à mesma legislação que
rege a autorização, o reconhecimento e a renovação de
reconhecimento de cursos pela Capes e devem apresentar padrões
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de qualidade equivalentes. O que deve ser perseguido é a garantia
da qualidade e, nesse sentido, tanto os mestrados acadêmicos
quanto os profissionais, embora cumprindo propostas diferenciadas
de habilitação, devem assegurar formação de igual nível e qualidade.
(FISCHER, 2003, p. 34).

Tais considerações tornam se relevantes, pois mesmo com os esforços
desenvolvidos e importantes avanços na área a despeito dos atuais mecanismos de
avaliação, ainda impera “Um modelo que até admite a diversidade, mas, em sua
monopólica apreensão, homogeneiza o desigual” (MORAES, 2002, p. 209).
Desta forma, torna-se oportuno proceder a um estudo avaliativo do sistema
de ficha de avaliação aplicado a Mestrados Profissionais por estes possuírem
características e especificidades diferenciadas dos Mestrados Acadêmicos, apesar
de estarem sujeitos à mesma legislação, devendo apresentar padrões de qualidade
equivalentes.
Nessa perspectiva, conhecer a opinião dos coordenadores sobre este modelo
torna-se imprescindível para o aperfeiçoamento do processo do sistema de
avaliação, mas especificamente, dos mestrados profissionais que, ao longo de sua
existência, têm tido um crescimento considerável na composição do cenário do
sistema de pós-graduação no Brasil.

1.3 OBJETIVO, JUSTIFICATIVA DO ESTUDO E QUESTÃO AVALIATIVA
O objetivo deste estudo foi avaliar o Sistema de Ficha de Avaliação da PósGraduação brasileira, utilizado pela CAPES, sob a ótica dos coordenadores dos
Programas de Mestrados Profissionais da área de Planejamento Urbano e Regional.
A escolha pela Área de Planejamento Urbano e Regional deu-se pelo fato de
a autora trabalhar em uma Instituição de ensino superior que possui enfoque na
área, contar com o apoio de profissionais docentes altamente especializados e, de
ter a oportunidade de obter apoio e acesso aos Programas de Pós Graduação da
área de Planejamento Urbano e Regional, que tem seu potencial reconhecido pelas
instituições de educação superior.
Se antes os mestrados da área já poderiam ser vistos como cursos
predominantemente voltados à prática profissional e não à
reprodução da estrutura acadêmica, hoje essa direção se afirma mais
ainda. Sem dúvida o planejamento urbano e regional não se constitui
em campo de conhecimento específico, mas sim em área de
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aplicação de conhecimento, razão pela qual nela atuam profissionais
com as mais diversas formações acadêmicas, em convívio e troca de
conhecimentos que tem se revelado rica. Fica evidente que o ensino
do planejamento no campo urbano e regional terá que assumir um
caráter diferenciado entre as instituições de ensino, com vistas a
atender às demandas locais. (PIQUET; LEAL; TERRA, 2005, p. 36).

Com relação à avaliação de Mestrados Profissionais, Piquet e Vilani (2013, p.
97) afirma que:
Um Mestrado Profissional deve ter padrões de exigências tão
rigorosos quanto os do mestrado acadêmico, só que com critérios
diferentes, posto que são cursos de natureza qualitativamente
diferentes. Enquanto no mestrado acadêmico pretende-se, a longo
prazo, formar pesquisadores, no profissional o que se espera é que
ocorra uma imersão na pesquisa, mas não que o titulado se torne um
pesquisador. O objetivo é formar profissionais capazes de utilizar e
localizar a pesquisa no exercício de sua profissão. Esse é um desafio
nada trivial – a articulação entre a prática e a teoria que alicerça essa
prática.

Considerando que a Capes é o órgão responsável pela expansão e
consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os
estados da Federação e que os resultados desta avaliação servem de base para a
formulação de políticas para a área de pós-graduação, estudos permanentes na
área, com o intuito de provocar reflexões neste âmbito, faz-se necessário para que
os processos possam ser aperfeiçoados e aprimorados visando oportunidades de
melhorias contínuas.
È importante salientar que os cursos de mestrados profissionais, desde a sua
origem, evoluem qualitativamente e os critérios estabelecidos pela Capes para
avaliação resultam em pareceres conclusivos que impõem um padrão de excelência
aos cursos com a finalidade de atestar qualidade e fundamentar deliberações sobre
quais cursos obterão a renovação de reconhecimento.
Se estes critérios não estiverem alinhados as propostas dos programas desta
modalidade, podem ocasionar distorções ou generalizações mediante a diversidade.
Como enfatizou a Comissão da Capes (BRASIL, 2008), “Não há como negar,
entretanto, que, apesar desse fato, a implementação de um Mestrado que fuja ao
modelo vigente, exige clareza de definições e adequação de instrumentos.”
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Desta forma, desenvolver um estudo avaliativo do modelo Capes de
avaliação, sob a ótica dos coordenadores dos programas da área de Planejamento
Urbano e Regional (que atuam no cerne da formação de professores e
pesquisadores) torna-se de extrema relevância para o Sistema Nacional de PósGraduação, pois as conclusões geradas por estas avaliações interferem no cotidiano
destes programas, além de serem de extrema relevância tanto para a área de
planejamento urbano quanto para o campo da avaliação.
O estudo foi norteado pela seguinte questão avaliativa:
Qual a opinião dos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação sobre
o instrumento utilizado pela CAPES para avaliar os cursos de mestrados
profissionais da área de Planejamento Urbano e Regional quanto às categorias: a)
Proposta do Programa; b) Corpo Docente; c) Corpo Discente, Teses e Dissertações;
d) Produção Intelectual; e) Inserção Social?

2 OS MESTRADOS PROFISSIONAIS
O Mestrado Profissional é uma modalidade de pós-graduação stricto sensu,
estruturado para formar profissionais aptos ao exercício da atividade profissional
qualificada, em empresas e organizações públicas e privadas instaladas no Brasil.
Deve, assim, gerar, utilizar e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos
visando a melhorar produtos e processos produtivos.
Segundo a Capes (2013), o Mestrado Profissional:
Responde a uma necessidade socialmente definida de capacitação
profissional de natureza diferente da propiciada pelo mestrado
acadêmico e não se contrapõe, sob nenhum ponto de vista, à oferta
e expansão desta modalidade de curso, nem se constitui em uma
alternativa para a formação de mestres segundo padrões de
exigência mais simples ou mais rigorosos do que aqueles
tradicionalmente adotados pela pós-graduação.

A principal diferença entre o Mestrado Acadêmico (MA) e o Mestrado
Profissional (MP), segundo Ribeiro (2005, p. 15):
é o produto, isto é, o resultado almejado. No MA, pretende-se pela
imersão na pesquisa formar, a longo prazo, um pesquisador. No MP,
também deve ocorrer a imersão na pesquisa, mas o objetivo é formar
alguém que, no mundo profissional externo à academia, saiba
localizar, reconhecer, identificar e, sobretudo, utilizar a pesquisa de
modo a agregar valor a suas atividades, sejam essas de interesse
mais pessoal ou mais social. Com tais características, o MP aponta
para uma clara diferença no perfil do candidato a esse mestrado e do
candidato ao mestrado acadêmico.

O Mestrado Profissional, ao longo de sua trajetória, ganha identidade própria
como resposta às necessidades e demandas sociais, mas se legitima através da
Portaria Normativa no 17, de 28/12/2009 (BRASIL, 2009) que regulamenta a
modalidade de pós-graduação, mestrado profissional, no âmbito da Capes.
Em 1998, foi emitida uma nova Portaria nº 80 (CAPES, 1998b), que dispôs
sobre o reconhecimento dos mestrados profissionais, além de revogar a Portaria de
1995. Tendo em suas prioridades o compromisso de agregar competitividade e
produtividade às empresas e melhorar a gestão dos setores sociais do governo e
demais organizações, acrescentando qualidade tanto na produção de bens e
serviços (RIBEIRO, 2005).
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Sobre a legislação de 1995, Piquet (2013 p. 95) informa que:
Em 1995, quando a Portaria de nº 47 determinou “a implantação na
Capes
de
procedimentos
apropriados
à
recomendação,
acompanhamento e avaliação de cursos de mestrados dirigidos à
formação profissional” a resposta do meio acadêmico foi de
perplexidade: algumas áreas permaneceram reticentes; outras,
francamente hostis. Entretanto, a proposta de implantação de cursos
de mestrado voltados à qualificação profissional encontra-se
presente no sistema de Pós-Graduação brasileiro desde a sua
concepção original nos anos de 1950.

E, ainda, afirma que o objetivo dos Mestrados Profissionais,
É formar profissionais capazes de utilizar e localizar a pesquisa no
exercício de sua profissão. Esse é um desafio nada trivial – a
articulação entre a prática e a teoria que alicerça essa prática. Daí
ser necessário que a maior parte dos docentes dos MP tenham
doutorado e mantenham produção científica constante, devidamente
avalizada. O aluno de um MP não está sendo treinado ou informado,
ele está sendo formado. O que se pretende é uma mudança de
qualidade do aluno.

Para Fischer (2003, p. 121),

O Mestrado Profissional nasce regulamentado. Dentro do conjunto
de regras que o definem, estão claras as exigências de uma base de
pesquisa, produção científica e técnica e corpo docente. Nos
programas de pós-graduação já institucionalizados, essas condições
existem e os mestrados profissionais têm seus títulos reconhecidos.

Em função da legitimidade encontrada nesta modalidade de ensino, foco
deste estudo, a próxima seção esboça um breve panorama do cenário atual dos
mestrados da área de Planejamento Urbano e Regional, no Brasil, a fim de retratar a
urgência de um processo avaliativo que possa contemplar a diversidade e as
especificidades dos cursos que compõem o Sistema Nacional de Pós-Graduação.

2.1 MESTRADOS PROFISSIONAIS EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL
O Mestrado Profissional em Planejamento Urbano e Regional se insere na
grande área de Ciências Sociais Aplicadas da Capes, dentro da subárea de
Planejamento Urbano, na área de Planejamento Urbano e Regional/Demografia.
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A Área de avaliação em Planejamento Urbano e Regional/Demografia
compreende duas subáreas, uma de Planejamento Urbano criada no início da
década de 1970, e a outra de Demografia, com a criação de curso de mestrado em
1980.
Os cursos na área de Planejamento Urbano e Regional foram criados com a
finalidade de formação qualificada de recursos humanos para a formulação e
implementação de políticas urbanas e regionais para atender a demanda idealizada
pelo regime militar na época.
Durante a década de 90, houve um aumento pouco expressivo na área
Planejamento Urbano e Regional. Já a partir do ano 2000, com a crescente
expansão de propostas de novos cursos na área, e a possibilidade de repensar
novos formatos para os programas, surgem as primeiras propostas de mestrados
profissionais.
Segundo Piquet (2013, p. 100) “este seria também o momento ideal para se
repensar o conteúdo dos programas formativos, de se redefinir o que neles se
ensina e de se propor novos formatos de cursos mais voltados à análise das
realidades regionais e locais”.
Na primeira década do século XXI, houve uma excepcional aceleração do
crescimento da área, especialmente na subárea de planejamento urbano e regional.
De 2010 até 2012 foram credenciados mais oito programas, entre os quais três
mestrados profissionais; a subárea conta agora com oito mestrados profissionais.
Em fins de 2012, a área contava com 32 programas na subárea de planejamento
urbano e regional e com quatro programas de demografia (CAPES, 2013).
Os mestrados profissionais da área de Planejamento Urbano e Regional
regidos pela Portaria17/2009 (BRASIL, 2009), que normatiza e regula a oferta de
programas de mestrado profissional, consolidam suas propostas na formação de
recursos humanos no que permite,
A capacitação para a prática profissional avançada e transformadora
de procedimentos e processos aplicados, por meio da incorporação
do método científico, habilitando o profissional para atuar em
atividades técnico-científicas e de inovação. Os mestrados
profissionais da área de Planejamento Urbano e Regional têm
atendido uma demanda de formação mais qualificada e relacionada
com as áreas de trabalho vinculadas, por exemplo, ao sistema
produtivo, às organizações da administração pública, à educação
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básica, às organizações não governamentais, entre outras. (ROCHA;
MARIMON, 2013, p. 2).

Os resultados alcançados nesta direção evidenciam a relevância das ações
desenvolvidas ao longo da trajetória e evolução dos cursos com a perspectiva de
avanços qualitativos na área. Piquet (2013, p. 100) enfatiza:

Se em seus primórdios os mestrados da área já poderiam ser vistos
como cursos predominantemente voltados à prática profissional e
não à reprodução da estrutura acadêmica, hoje essa direção se
afirma mais ainda. Sem dúvida o Planejamento Urbano e Regional
não se constitui em campo de conhecimento específico, mas sim em
área de aplicação de conhecimentos.

Quadro 3 - Caracterização dos Programas de mestrado, por ano de início, Instituição,
dependência administrativa
Programa
Planejamento
Regional e
Gestão da Cidade
Planejamento
Territorial e
Desenvolvimento
Sócio-Ambiental

Ano de Inicio

Sigla/IES

Dependência
Administrativa

Região

2001

Universidade
Candido Mendes
(UCAM)

Particular

SE

2007

Universidade o
Estado de Santa
Catarina (UDESC)

Estadual

S

Particular

NE

Particular

CO

Particular

S

Federal

S

Particular

SE

Federal

N

Planejamento
Ambiental

2007

Desenvolvimento
Regional

2007

Políticas Sociais e
Dinâmicas
Regionais

2010

Planejamento e
Governança
Pública

2010

Desenvolvimento
Regional

2011

Gestão de
Políticas Públicas

2012

Fonte: CAPES (2014).

Universidade
Católica de
Salvador (UCSAL)
Faculdade Alves
Faria (ALFA)
Universidade
Comunitária da
Região de
Chapecó
(UNOCHAPECÓ)
Universidade
Tecnológica
Federal do Paraná
(UTFPR)
Instituto de Ensino
Superior e
Pesquisa (INESP)
Universidade
Federal de
Tocantins (UFT)
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Atualmente, existem oito mestrados profissionais da área Planejamento
Urbano e Regional que tiveram início nos anos 2000, conforme dados apresentados
no Quadro 3. O primeiro curso teve início em 2001, três em 2007, dois em 2010, um
em 2011 e o mais recente, em 2012, que ainda não passou pela avaliação trienal da
Capes. Predomina a oferta de cursos de mestrados profissionais pelas
universidades particulares. Dos oito programas, cinco estão nas dependências
administrativas particulares, dois na esfera federal e um na estadual.
Observa-se que o mestrado profissional teve início na região Sudeste, no
Estado do Rio de Janeiro 2001 e, seis anos depois mais três novos cursos foram
criados entre as regiões Sul, Nordeste e Centro Oeste, respectivamente nos Estados
de Santa Catarina, Bahia e Goiás. A partir de 2010 foram propostos mais três
cursos, dois na região Sul, um no Sudeste e um no Norte, sendo este, o primeiro da
região na área de Planejamento Urbano e Regional. Piquet (2013, p. 101) esclarece:
A carência de melhores e mais numerosas pesquisas sobre a
diversidade regional e urbana brasileira vem encontrando resposta
na ampliação da oferta de cursos na área, em conexão, inclusive,
com a nova distribuição espacial dos investimentos públicos e
privados no território nacional.

Mediante a representatividade desta modalidade de ensino, em um cenário da
pós-graduação, tornam-se necessárias reflexões e proposições de políticas de
avaliação dos mestrados profissionais, que contemplem sua especificidade e
importância para o desenvolvimento educacional e cultural do país.

2.2 O SISTEMA DE FICHA DE AVALIAÇÃO
A sistemática de avaliação trienal da Capes utiliza os seguintes instrumentos
para avaliação que estão disponíveis para as Comissões de Avaliação e para o
Conselho Técnico-Científico do Ensino Superior: Hotsite; Documento de Área;
Caderno de Indicadores; Planilhas Específicas de Indicadores; Relatórios e Planilhas
de Trabalho dos Resultados Propostos pela Comissão; Sistema de Disseminação de
Informações (SDI) e o instrumento Sistema de Ficha de Avaliação.
O objeto do presente estudo é apenas um destes instrumentos: o Sistema de
Ficha de Avaliação, utilizado para avaliar os programas de mestrados profissionais
da área de Planejamento Urbano e Regional. Seu objetivo é o registro do parecer
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sobre cada programa avaliado. O Sistema de Ficha reflete todos os quesitos e itens
que constam na Ficha de Avaliação com os pesos definidos nos “Documentos de
Área”. A partir da inserção de um conceito em cada item, o sistema calcula
automaticamente a tendência do conceito do quesito, que poderá, ou não, ser aceita
pelo consultor. Após a inserção de todos os conceitos dos quesitos, o avaliador
atribuirá uma nota de 1 a 7 a cada Programa de Pós-Graduação.
No sistema de avaliação adotado pela Capes, os diferentes cursos e
programas de pós-graduação obedecem a uma matriz comum de critérios de
avaliação, denominada “Ficha de Avaliação” (CAPES, 2013), que se encontra no
disponível no site.
Os programas devem preencher a ficha de avaliação, que é composta por
cinco quesitos. Cada um destes quesitos é subdividido em uma série de itens com
ponderações diferenciadas para avaliar o Programa. São eles: Proposta do
Programa; Corpo docente; Corpo discente, teses e dissertações; Produção
Intelectual e Inserção Social.
Quadro 4 - Critérios de avaliação da Proposta do Programa de acordo com a
Ficha de Avaliação da Capes
Proposta do Programa
É uma descrição clara dos objetivos e proposta do programa, como também os objetivos na
formação de seus mestres ou doutores, sendo subdivido em:
1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização da(s) área(s) de concentração,
linha(s) de atuação, projetos em andamento, proposta curricular com os objetivos do
Programa.
1.2. Coerência, consistência e abrangência dos mecanismos de interação efetiva com outras
instituições, atendendo a demandas sociais, organizacionais ou profissionais.
1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e administração.
1.4. Planejamento do Programa visando ao atendimento de demandas atuais ou futuras de
desenvolvimento nacional, regional ou local, por meio da formação de profissionais
capacitados para a solução de problemas e práticas de forma inovadora.
Fonte: CAPES (2013). Adaptado pela autora.

O quesito Proposta do Programa é qualitativo e revela a concepção do
programa. Não possui peso na avaliação, que é interpretada como adequada ou
inadequada. A Proposta do Programa é avaliada por meio de quatro critérios
conforme apresentado no Quadro 4.
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Quadro 5 - Critérios de avaliação do Corpo Docente de acordo com a
Ficha de Avaliação da Capes
Corpo Docente
Descreve a composição do corpo docente e seus respectivos relacionamentos com o
programa de Pós-Graduação, sendo subdivido em:
2.1. Perfil do corpo docente, considerando experiência como pesquisador e/ou profissional,
titulação e sua adequação à Proposta do Programa.
2.2. Adequação da dimensão, composição e dedicação dos docentes permanentes para o
desenvolvimento das atividades de pesquisa e formação do Programa.
2.3. Distribuição das atividades de pesquisa, projetos de desenvolvimento e inovação e de
formação entre os docentes do Programa.
Fonte: CAPES (2013). Adaptado pela autora.

O quesito Corpo Docente representa 20% no peso total da avaliação. O curso
deverá apresentar o número mínimo de 10 docentes permanentes, sendo que, pelo
menos 60% tenham vínculo com a instituição em tempo integral. O Corpo Docente é
avaliado por meio de três critérios conforme mostrado no Quadro 5.
Quadro 6 - Critérios de avaliação do Corpo Discente, Teses e Dissertações de acordo
com a Ficha de Avaliação da Capes
Corpo Discente, Teses e Dissertações
Descreve as dissertações e os resultados obtidos pelos discentes do Programa de
Pós-Graduação, sendo subdivido em:
3.1. Quantidade de trabalhos de conclusão (MP) aprovados no período e sua distribuição
em relação ao corpo discente titulado e ao corpo docente do programa
3.2. Qualidade dos trabalhos de conclusão produzidos por discentes e egressos
3.3. Aplicabilidade dos trabalhos produzidos
Fonte: CAPES (2013). Adaptado pela autora.

O quesito Corpo Discente, Teses e Dissertações representa 30% do total da
avaliação. O Corpo Discente, Teses e Dissertações é avaliado por meio de três
critérios conforme consta no Quadro 6.
O quesito Produção intelectual corresponde a 30% do peso da avaliação e é
decisivo no momento da atribuição da nota pela Capes. Nesse critério são avaliados
os itens de qualidade e quantidade de publicações dos docentes, com regra para
produção mínima para cada nível de nota do programa. A Produção Intelectual é
avaliada por meio de quatro critérios conforme mostrado no Quadro 7.
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Quadro 7- Critérios de avaliação da Produção Intelectual de acordo com a
Ficha de Avaliação da Capes
Produção Intelectual
Objetiva a avaliação dos docentes e discentes em relação ao Qualis, sendo subdividido em:
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente
4.2.

Produção artística, técnica, patentes, inovações e outras produções consideradas
relevantes.

4.3. Distribuição da produção científica e técnica ou artística em relação ao corpo docente
permanente do programa
4.4. Articulação da produção artística, técnica e científica entre si e com a proposta do
programa.
Fonte: CAPES (2013). Adaptado pela autora.

Finalmente, o quesito Inserção Social representa 20% no peso total da
avaliação e se destaca por seu caráter qualitativo. A Inserção Social é avaliada por
meio de quatro critérios conforme Quadro 8.

Quadro 8 - Critérios de avaliação da Inserção Social, de acordo com a
Ficha de Avaliação da Capes
Inserção Social
Objetiva a avaliar o impacto social que o programa de Pós-Graduação, traz na forma
educacional, social, cultural, tecnológico/econômico, sendo subdividido em:
5.1. Impacto do Programa
5.2. Integração e cooperação com outros Cursos/Programas com vistas ao desenvolvimento
da pós-graduação.
5.3. Integração e cooperação com organizações e/ou instituições setoriais relacionados à
área de conhecimento do Programa, com vistas ao desenvolvimento de novas soluções,
práticas, produtos ou serviços nos ambientes profissional e/ou acadêmico.
5.4. Divulgação e transparência das atividades e da atuação do Programa.
Fonte: CAPES (2013). Adaptado pela autora.

A avaliação dos programas de pós-graduação realizada pela Capes tem o
intuito de estabelecer um padrão de qualidade para os cursos do sistema de pósgraduação no Brasil e o reconhecimento dos programas classificados como de
excelência, que possui um caráter de direcionar e propor alterações na vida
acadêmica dos cursos que visa o aprimoramento contínuo, bem como o intercâmbio
de conhecimentos e experiências adquiridas, além de apresentar propostas de
melhorias no âmbito da gestão e avaliação.
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Para se obter reconhecimento e credenciamento de novos cursos torna-se
necessário a obtenção de conceitos 3, 4 ou 5. Caso não seja obtido um desses
conceitos, o curso é descredenciado junto ao Sistema Nacional de Pós-Graduação,
conforme norma da Capes (2013):

Os cursos de Mestrado Profissional, mestrado (acadêmico) e
doutorado avaliados com nota igual ou superior a "3" são
recomendados pela CAPES ao reconhecimento (cursos novos) ou
renovação do reconhecimento (cursos em funcionamento) pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE/MEC).

Na

avaliação

dos

Programas

de

mestrados

profissionais

da

área

Planejamento Urbano e Regional, no triênio 2010, somente quatro foram submetidos
à avaliação trienal, devido a data de início dos mesmos. Neste triênio, três cursos
alcançaram conceito 3 e um, conceito 4.

Já no triênio 2013, dos oito cursos

avaliados, um manteve o conceito “4”, os quatro novos cursos e os que já haviam
passado pela avaliação receberam conceito “3”, de acordo com os critérios
estabelecidos pela Capes.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados no
desenvolvimento

do estudo,

apresentando a

abordagem de

avaliação,

o

instrumento, a coleta e a análise dos dados.

3.1 ABORDAGEM DA AVALIAÇÃO
A avaliação centrada em especialistas depende fundamentalmente de
especialistas e da qualificação acadêmico profissional dos avaliadores capazes de
realizar análise em profundidade para julgar a qualidade de qualquer atividade que
esteja sendo avaliada (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
As principais características do modelo de avaliação por especialistas
proposto por Eisner (1991 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004),
estão

pautadas

no

julgamento

de

um

objeto

avaliado

por

profissionais

especializados que possam fornecer informações adequadas, capazes de tornar
mais clara e compreensível uma específica situação. Neste caso, uma avaliação
jamais poderá ser reproduzida por outro avaliador e gerar os mesmos resultados.
Uma limitação que é apresentada a esta abordagem avaliativa é o julgamento
do objeto avaliado concentrado na subjetividade dos especialistas, pois ocorre
segundo as percepções do avaliador. Por isso é importante dar preferência à
utilização da opinião de mais de um profissional para obtenção de maior qualidade
nos resultados obtidos (CHIANCA; MARINO; SCHIESARI, 2001, p. 22).
Eisner (1991 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004) enfatiza
que os principais modelos que compõem esta abordagem são os sistemas formais e
informais de pareceres profissionais e os pareceres ad hoc de grupos altamente
especializados, bem como o sistema de connaisseur crítico.
Para este estudo, foi utilizado o modelo de pareceres ad hoc de grupos
altamente especializados e individuais.
De acordo com a literatura consultada, não há consenso com relação ao
número exato de especialistas para esse tipo de estudo. Lynn (1986 apud
WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004) sugere um mínimo de cinco e o
máximo de 10 pessoas para o processo. Outros autores recomendam entre seis e
20 especialistas. Portanto, a decisão no que diz respeito ao número de especialistas
deve levar em consideração as características do instrumento, a formação, a
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qualificação e a disponibilidade dos profissionais necessários para atuar como juízes
especialistas.
Com o objetivo de atender às indicações da literatura, a avaliadora convidou
oito especialistas, todos coordenadores dos Programas de Mestrados Profissionais
em Planejamento Urbano e Regional existentes no país.

3.2 INSTRUMENTO
Para a obtenção dos dados dessa avaliação, a autora do estudo elaborou
uma ficha, contento 25 questões fechadas e sete abertas com o objetivo de
conhecer a visão dos Coordenadores sobre o instrumento utilizado pela Capes para
avaliar Mestrados Profissionais da área. Essa ficha elaborada pela autora teve como
base o instrumento original utilizado pela Capes para avaliação de Programas de
Pós-Graduação.
Em uma segunda etapa, a ficha foi validada por oito profissionais, sendo seis
especialistas da área de Pós-Graduação (três da modalidade acadêmica e três da
modalidade profissional) e dois especialistas da área de avaliação.
As sugestões e recomendações feitas pelos especialistas foram incorporadas
ao instrumento, cuja versão final ficou estruturado em 32 indicadores, agrupados em
cinco categorias: (1) Proposta do Programa, com oito indicadores e um campo para
comentários; (2) Corpo Docente com cinco indicadores e um campo para
comentários; (3) Corpo Discente, Teses e Dissertações com três indicadores e um
campo para comentários; (4) Inserção Social com nove indicadores e um campo
para comentários; e (5) Produção Intelectual com sete questões abertas
(APÊNDICE A).
A autora do estudo enviou uma carta para cada um dos Coordenadores de
Programa, convidando-os a participar da avaliação e garantindo anonimato a todos
os envolvidos (APÊNDICE B). Na carta foi ressaltada a finalidade do instrumento,
cujo objetivo é avaliar a qualidade de cada indicador e, consequentemente, das
categorias que compõem o instrumento utilizado pela Capes para avaliar Programa
de pós-graduação.
Os coordenadores deveriam assinalar em cada uma das quatro primeiras
categorias, para os respectivos indicadores, um dos padrões de respostas
estabelecidos para a escala tipo Likert (concordo totalmente, concordo parcialmente,
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indiferente, discordo totalmente e discordo totalmente). Na quinta categoria –
Produção Intelectual, diferentemente das anteriores, o padrão de resposta aos
indicadores é expresso apenas por “sim” ou “não”. Além disso, há espaço para que
os especialistas justifiquem suas respostas.

3.3 COLETA DE DADOS
Para a aplicação do questionário, foi necessário identificar os cursos de
mestrado profissional da área de Planejamento Urbano e Regional e localizar os
seus respectivos Coordenadores, no site da Capes (BRASIL, 2014). Uma vez
identificados, os contatos com os coordenadores foram feitos através da internet, via
e-mail, que demonstrou ser a melhor alternativa para se comunicar, e por telefone.
A coleta de dados foi iniciada em final de novembro de 2013. Nessa etapa, a
autora disponibilizou a ficha elaborada e validada, via rede, através da ferramenta
Googledocs. O objetivo central do instrumento, conforme já indicado, foi avaliar, sob
a ótica dos Coordenadores de Curso, o instrumento utilizado pela Capes para
avaliação de programas de pós-graduação.
Em princípio, o instrumento ficaria disponível, na rede, por 30 dias. Entretanto,
em função do período ter coincidido com o momento de avaliação trienal da Capes,
houve necessidade de alargamento do prazo, por mais 30 dias. Neste período foi
solicitado por dois Coordenadores prorrogação do prazo para que pudessem ter
tempo hábil para resposta. Desta forma, o período foi prorrogado e a coleta de
dados concluída no início de março de 2014.

3.4 ANÁLISE DOS DADOS
Para o tratamento dos dados a autora utilizou dois tipos de abordagem
analítica para tratamento das cinco categorias: a) a apresentação e descrição dos
dados oriundos das questões fechadas do instrumento aplicado aos coordenadores
e b) uma análise exploratória, utilizando as questões abertas respondidas pelos
especialistas e o procedimento estatístico da correlação inter-juízes.
Para o primeiro tipo de abordagem, foram elaboradas tabelas, contendo a
tabulação das respostas de cada especialista, nomeados de E1 a E8. Com o
objetivo de melhor expressar o posicionamento dos especialistas quanto à
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pertinência dos indicadores agrupados nas categorias, a avaliadora construiu quatro
escalas, uma para cada categoria. Aos padrões de respostas (concordo totalmente,
concordo parcialmente, indiferente, discordo parcialmente, discordo totalmente)
foram atribuídos valores variando de 1 a 5. Assim, para cada indicador, o valor 1
tem a representação mais negativa e 5 a mais positiva quanto à pertinência destes
em relação às categorias mencionadas que compõem o instrumento da Capes.
As escalas são diferentes, para cada categoria, em virtude da quantidade de
indicadores de cada uma. A partir dos valores empíricos observados, cada uma das
escalas foi dividida em três níveis – Baixo, Médio e Alto, considerando os percentis
25º e 75º. Por exemplo, a categoria “Proposta do Programa” tem 8 itens e se todos
os especialistas respondessem “Concordo Totalmente” para todos os indicadores, o
valor máximo dessa escala seria 40 pontos. Empiricamente foram observados, nesta
categoria, os valores mínimo de 23 pontos e máximo de 40 pontos. Calculando os
percentis 25º (27 pontos) e 75° (36 pontos), os especialistas foram distribuídos pelos
três níveis da escala em função de seu posicionamento quanto ao nível de
concordância ou juízo crítico formado acerca da pertinência da categoria para o
instrumento da Capes.
Os intervalos das quatro escalas podem ser observados na Tabela 1.

Tabela 1 - Critérios de Classificação
Nível de Concordância
Baixo
Médio
Alto
Proposta do Programa 23 a 27 28 a 35 36 a 40
Categorias

Corpo Docente

17 a 19 20 a 22 23 a 25

Corpo Discente

03 a 05 06 a 12 13 a 15

Inserção Social

26 a 31 32 a 39 40 a 45

Fonte: A autora (2014).

O segundo tipo de abordagem foi realizado utilizando-se o software estatístico
- Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) complementando a análise
inicialmente feita. A fim de verificar a concordância Inter-juízes, em relação aos
indicadores, foi calculado o coeficiente de correlação de Spearman. Este
procedimento descreve a correlação entre os diferentes tipos de respostas dos
especialistas/juízes, dois a dois, seu grau de associação e se são estatisticamente
significantes. No capítulo de Resultados, a autora apresenta apenas os juízes que
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concordaram nos julgamentos, por categorias, e cujo coeficiente de correlação
calculado foi estatisticamente significativo. As demais correlações constam no
apêndice (APÊNDICE C).
Ainda complementando esta abordagem, as questões abertas foram
analisadas de forma qualitativa e os resultados e considerações foram inseridos no
texto complementando a interpretação dos dados quantitativos.
Para efeito de esclarecimento, os termos “categoria” e “indicador”, presentes
no Capítulo 4, referem-se ao instrumento elaborado pela autora, enquanto os termos
“quesitos” e “itens” referem-se ao instrumento da Capes.

4 RESULTADOS
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos por meio de aplicação
de instrumento respondido pelos coordenadores dos programas de mestrado
Profissional da área de Planejamento Urbano e Regional do Brasil. A análise dos
dados foi organizada de acordo com as cinco categorias (Proposta do Programa;
Corpo Docente; Corpo Discente, Teses e Dissertações; Inserção Social e Produção
Intelectual) avaliadas pelos especialistas.

4.1 A VISÃO DOS ESPECIALISTAS
Os oito especialistas participantes deste estudo são profissionais com
experiência na área da docência do ensino superior, com ênfase na modalidade de
pós-graduação stricto sensu, com expressivo destaque nos programas de mestrados
profissionais, nos quais atuam como coordenadores. Os coordenadores possuem
função imprescindível no processo acadêmico-pedagógico tanto no interior do
programa como também no gerenciamento das informações prestadas à Capes.
A percepção dos especialistas sobre a ficha de avaliação utilizada pela Capes
para avaliar os cursos da modalidade de mestrado profissional é apresentada, por
categorias discriminadas na Tabela 2.

Tabela 2- Percepção e nível de concordância dos especialistas sobre as categorias
Nível de Concordância
Baixo Médio Alto
Proposta do Programa*
2
1
4
Categorias

Corpo Docente

2

4

2

Corpo Discente

1

3

4

Inserção Social

1

3

4

Fonte: A autora (2014).
* Um especialista não respondeu a essa categoria

Para melhor compreensão da análise realizada, a descrição dos resultados,
fruto da visão dos especialistas, foi estruturada da seguinte forma: a) percepção dos
especialistas em relação à categoria como um todo; b) percepção dos especialistas
em relação aos indicadores; c) a correlação inter-juízes.
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4.1.1 Proposta do Programa
A categoria Proposta do Programa, como mostra a Tabela 2, foi considerada
pela maioria dos especialistas como de alta relevância. Dos oito especialistas,
quatro julgaram como de alta relevância, um especialista julgou de média relevância,
dois especialistas julgaram como sendo de baixa relevância e um especialista não
respondeu. Dessa forma, é possível identificar que nesta categoria, apesar de ter
obtido nota máxima por quatro especialistas, três destes especialistas mostraram
que esta categoria possui fragilidades.
A Tabela 3 apresenta os oito indicadores que compõem a categoria Proposta
de Programa e as notas atribuídas pelos especialistas.
Tabela 3 – Notas atribuídas pelos especialistas - Proposta do Programa
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Proposta do Programa
Interdisciplinaridade como método de
produção do conhecimento.
Coerência, consistência e atualidade
do curso.
Exequibilidade e potencial de
consolidação.
Abrangência multi e interdisciplinar
da estrutura curricular
Consistência, coerência e equilíbrio
entre Áreas de Concentração, Linhas
de Pesquisa, Projetos e Grade
Curricular.
Adequação da infraestrutura para
ensino, pesquisa multi ou
interdisciplinar.
Perfil claro do público alvo, da
demanda de mercado, da
capacitação e atuação do
profissional a ser titulado.
Inserção social dos egressos
conforme os parâmetros da área.
Total

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

1

5

5

5

4

-

4

5

3

5

5

5

4

-

5

5

4

2

2

4

2

-

5

4

3

4

5

5

4

-

5

4

4

5

5

5

3

-

5

5

4

2

5

4

1

-

5

5

5

5

5

4

4

-

5

5

2

2

4

4

1

-

4

4

27

30

36

36

23

-

38

37

Fonte: A autora (2014).
Legenda: 5: Concordo totalmente; 4: Concordo parcialmente; 3: Indiferente; 2: Discordo
parcialmente; 1: Discordo totalmente

Ao observar os indicadores desta categoria individualmente, pode-se
identificar quais são aqueles que apresentam maior grau de concordância e aqueles
que, na opinião dos especialistas, não contribuem para a eficácia do instrumento. Os
indicadores 2- Coerência, consistência e atualidade do curso, 5- Consistência,
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coerência e equilíbrio entre Áreas de Concentração, Linhas de Pesquisa, Projetos e
Grade Curricular e 7- Perfil claro do público alvo, da demanda de mercado, da
capacitação e atuação do profissional a ser titulado, desta categoria, foram
considerados os de maior pertinência pelos especialistas, apesar de todos os
indicadores, no geral, terem sido bem avaliados. Os indicadores 3- Exequibilidade e
potencial de consolidação, 6- Adequação da infraestrutura para ensino, pesquisa
multi ou interdisciplinar, 8- Inserção social dos egressos conforme os parâmetros da
área obtiveram pequenas oscilações nas respostas.
O indicador 3, que trata sobre o potencial de consolidação da proposta, foi
analisado por alguns dos especialistas que poderia ser apreendido a partir da
análise de todos os instrumentos de avaliação e não somente por meio da Proposta
do Programa.
O especialista que não respondeu a esta categoria apresentou a justificativa,
alertando que os indicadores estavam mais próximos de uma análise do próprio
programa e não da ficha de avaliação propriamente dita.
Apesar de não ter tido unanimidade nas respostas, pode-se considerar que a
categoria na visão dos especialistas, tem uma relevância considerável na eficácia da
ficha de avaliação da Capes. Este quesito é de cunho qualitativo e expressa
evidências do “estado da arte" do Programa.
A sugestão de um especialista foi que, para suprir a avaliação através da
Proposta do Programa, deviam ser realizadas visitas para acompanhamento das
ações desenvolvidas no Programa.
Gatti et al., (2003, p. 137) reforça esta necessidade apresentada por alguns
dos especialistas ao dizer:
Uma das estratégias mais adequadas a essa função são as visitas
de acompanhamento, geradoras de recomendações, negociadas
com a administração superior das respectivas universidades, em
especial as pró-reitorias de pós-graduação, das quais devem
decorrer projetos institucionais, negociados com a CAPES ou com as
respectivas fundações de amparo às pesquisas estaduais.

A Tabela 4 mostra os coeficientes de correlação de Spearman e os
respectivos valores-p para as diferentes correlações inter-juízes dois a dois.
Do ponto de vista estatístico, a correlação entre as variáveis trabalhadas é
significativa ao nível de confiança de 95%, se o valor-p for menor que 0,05.
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Para esta categoria, dentre as correlações calculadas, apenas três se
mostraram relevantes e estatisticamente significativas.

Tabela 4 - Valores do coeficiente de correlação de Spearman e respectivos valores-p para a
Proposta do Programa
Pares de Juízes
E1 e E7
E2 e E5
E3 e E8

Coeficiente de correlação
de Spearman (rho)
0,784
0,804
0,738

Coeficiente
Valor-p
0,021
0,016
0,037

Fonte: A autora (2014).

Os valores da Tabela 4 indicam que os pares de juízes E1 e E7, E2 e E5, E3
e E8 apresentam forte concordância inter - juízes e a correlação é estatisticamente
significativa, ou seja, esses juízes julgaram a pertinência dos indicadores em relação
à categoria, seguindo um mesmo padrão de respostas.

4.1.2 Corpo Docente
Com relação ao Corpo Docente, a análise dos dados contidos na Tabela 2
revela que, dos oito especialistas, dois consideraram o nível de concordância baixa,
quatro de nível médio e dois consideraram de alta concordância.
A Tabela 5 mostra os cinco indicadores que compõem a categoria Corpo
Docente e as notas atribuídas pelos especialistas.
Tabela 5 – Notas atribuídas pelos especialistas - Corpo docente
Corpo docente
1. Formação/titulação: exogenia,
aprimoramento, experiência em
pesquisa e orientação e multiinterdisciplinaridade
2. Dedicação: percentual equilibrado de
docentes permanentes em relação ao
total; sugestão de mínimo de 12
permanentes; colaboradores mais
visitantes menor que 30%; total de
orientados por permanente não superior
a 08; co-orientações por docentes com
formação ou titulação em áreas
diferentes
3. Consolidação: robustez, estabilidade,
maturidade científica da equipe.

E1
5

E2
5

E3
5

E4
4

E5
4

E6
4

E7
5

E8
5

4

5

5

5

4

1

4

4

3

4

2

4

2

4

5

5

(Continuação)
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(Conclusão)
Corpo docente
4. Projetos de Pesquisa: apoiados por
agências de fomento; participação de
graduação e pós-graduação.
5. Distribuição: homogênea pelas áreas
(disciplinares) que abrangem a proposta
do Programa; compatibilidade e
integração do corpo docente com a
proposta.
Total

E1
5

E2
4

E3
5

E4
5

E5
4

E6
4

E7
5

E8
5

3

2

5

4

4

4

5

5

20

20

22

22

18

17

24

24

Fonte: A autora (2014).
Legenda: 5: Concordo totalmente; 4: Concordo parcialmente; 3: Indiferente; 2: Discordo parcialmente;
1: Discordo totalmente

Os indicadores considerados mais relevantes foram 1- Formação/titulação e
4 - Projetos de pesquisa. Estes indicadores são considerados pelos especialistas
necessários e indiscutíveis para avaliação de um programa de pós-graduação.
O indicador 3 - Consolidação: robustez, estabilidade, maturidade científica da
equipe apresenta nível de concordância média. Por se tratar da maturidade científica
da equipe, este indicador deve ser avaliado pela Comissão da Capes levando em
consideração as especificidades de cada Programa. Como o instrumento utilizado
pela Capes atualmente não atende a estas especificidades, os Programas podem
ser prejudicados no processo de avaliação. Este item na ficha de avaliação da
Capes tem função preponderante para análise da qualidade de um programa.
O indicador 2- Dedicação merece destaque, pois dos oito especialistas,
quatro concordam parcialmente e um discorda totalmente e apenas três concordam
totalmente. Este quesito na ficha de avaliação da Capes possui relevância quanto à
participação do docente como permanente, em no máximo, dois programas de pósgraduação da mesma instituição. Caso haja contrariedade a este quesito, tal fato
pode implicar negativamente na avaliação do programa, além de inviabilizar
propostas de novos cursos em determinadas regiões que possuem especificidades
situacionais, como localização regional e sistema de ensino (público ou privado)
conforme apontam E2 e E4:

E1: Não temos 12 permanentes, temos nove e dois em contratação
para início das atividades a partir de julho do corrente ano.
E6: É preciso reconhecer as especificidades de programas de
instituições particulares e/ou situados no interior, para que a
excessiva opção por critérios quantitativos não inviabilize a existência
de programas com essas características, visto a total impossibilidade
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de se comparar essa realidade com a de instituições públicas
localizadas nas capitais dos Estados.

Em relação às correlações calculadas para esta categoria, apenas quatro se
mostraram relevantes e estatisticamente significativas. Em todas elas a correlação
positiva foi máxima.

Tabela 6 - Valores do coeficiente de correlação de Spearman e respectivos valores-p
para o Corpo Docente
Pares de Juízes
E3 e E5
E6 e E7
E6 e E8
E7 e E8

Coeficiente de correlação
de Spearman (rho)
1,000
1,000
1,000
1,000

Coeficiente
Valor-p
0,000
0,000
0,000
0,000

Fonte: A autora (2014).

Verifica-se que as correlações entre os pares de juízes E3 e E5; E6 e E7; E6
e E8; e E7 e E8 são correlações perfeitas, com valores do coeficiente de Spearman
iguais a 1, indicando forte concordância entre eles.

4.1.3 Corpo discente
Na Tabela 2 é possível verificar a visão dos especialistas com relação à
categoria corpo discente, teses e dissertações. Dos oito especialistas, um
considerou nível baixo de concordância, três de média concordância e quatro, alta
concordância.
A Tabela 7, a seguir, apresenta os três indicadores que compõem a categoria
Corpo Discente e as notas atribuídas pelos especialistas.
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Tabela 7 – Notas atribuídas pelos especialistas - Corpo discente
Corpo discente
1. Quantidades de Teses e Dissertações,
Distribuição das Orientações e
Eficiência de formação;
2. Qualidade das Teses e Dissertações e
da Produção: proporção de discentes
da pós-graduação que são autores de
artigos completos em periódicos ou
em eventos científicos relevantes, e
também de livros ou capítulos de
livros e de produção
tecnológica/artística relevante;
incluindo o egresso da pós-graduação
com até três anos de conclusão de
curso;
3. Destino do egresso, impacto da pósgraduação na vida profissional,
contribuições para a nucleação de
grupos de pesquisa, de novos
Programas de Pós-Graduação e para
o desenvolvimento tecnológico e
social
Total

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

5

4

5

5

4

1

5

5

4

4

5

5

4

1

5

5

2

1

5

4

2

1

4

4

11

9

15

14

10

3

14

14

Fonte: A autora (2014).
Legenda: 5: Concordo totalmente; 4: Concordo parcialmente; 3: Indiferente; 2: Discordo parcialmente;
1: Discordo totalmente

De acordo com esses dados, pode-se observar que no indicador
1- Quantidades de Teses e Dissertações, Distribuição das Orientações e Eficiência
de formação, com exceção de um especialista que discordou totalmente, cinco
concordaram totalmente e dois parcialmente. O mesmo ocorre com o indicador
2- Qualidade das Teses e Dissertações e da Produção, em que quatro especialistas
concordam totalmente, três concordam parcialmente e um discorda totalmente.
O indicador 3- Destino do egresso, impacto da pós-graduação na vida
profissional, de acordo com os especialistas, revela que da forma como é avaliado
atualmente, reflete negativamente no resultado das avaliações dos programas.
Dos oito especialistas, apenas um mostrou concordar totalmente com este indicador,
três concordando parcialmente, dois discordando parcialmente e dois dos
especialistas discordaram totalmente.
Alguns aspectos podem ser levados em consideração com base nos
comentários feitos por alguns dos especialistas:
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E2: Falta-nos uma política de avaliação e monitoramento do destino/
perfil de egressos. Estamos buscando essa definição com o "plano
de metas" que estamos construindo. Contudo, é um assunto que
poderá ser debatido nas próprias reuniões de Área da CAPES.
E3: O item 3 é pertinente mas de difícil aplicação, pois os dados
trabalhados pela Capes e disponibilizados para a comissão de
avaliação não trazem estas informações.
E4: Impõe ao programa profissional um acompanhamento da vida do
egresso extremamente delicado pela natureza do programa
profissional. Isso porque, o egresso pode não ter aspirações
acadêmicas, logo, sem preocupações com publicações em
periódicos ou eventos. Além do mais, o acompanhamento natural,
que seria via plataforma Lattes, ficaria prejudicado pela mesma
razão.

O quesito Corpo Discente é aspecto fundamental na ficha de avaliação. Nele
é considerada a capacidade do programa em titular seus alunos e a capacidade de
cada docente permanente em titular seus orientandos. Este quesito representa 30%
do valor total do instrumento e define os resultados obtidos pelos discentes do
programa de Pós-Graduação.
Ao observar as correlações calculadas para esta categoria, percebe-se que é,
indiscutivelmente, a que apresenta a maior concordância entre os juízes. Dez, das
possíveis correlações, mostraram-se positivamente perfeitas, assumindo valor
máximo e estatisticamente significativas.

Tabela 8 - Valores do Coeficiente de Correlação de Spearman e seus respectivos valores-p
para o Corpo Discente
Pares de Juízes
E2 e E4
E2 e E5
E2 e E7
E2 e E8
E4 e E5
E4 e E7
E4 e E8
E5 e E7
E5 eE8
E7 e E8

Coeficiente de correlação
de Spearman (rho)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Coeficiente
Valor-p
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Fonte: A autora (2014)

Provavelmente, contribuiu para a correlação entre os pares de juízes desta
categoria o fato de a maioria dos especialistas atuar como coordenadores de cursos
credenciados e reconhecidos pela Capes recentemente e a inexistência de
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parâmetros para medir o impacto dos programas, ou seja, de uma avaliação dos
impactos do curso na vida acadêmica e profissional dos egressos.
Dos oito programas, um foi reconhecido em 2001, três em 2007 e quatro, nos
anos de 2010, 2011 e 2012. Tal situação favorece a concordância entre os juízes,
pois este quesito é avaliado pelos resultados do programa que consiste na
quantidade, qualidade das produções dos egressos, e todos estes aspectos são
mais perceptíveis, a médio e longo prazo.

4.1.4 Inserção Social
Com relação à categoria Inserção Social, dos oito especialistas, um
considerou nível baixo de concordância, três de média concordância e quatro, alta
concordância, conforme apresentado na Tabela 2.
A Tabela 9, a seguir, apresenta os nove indicadores que compõem a
categoria Inserção Social e as notas atribuídas pelos especialistas.
Tabela 9 – Notas atribuídas pelos especialistas - Inserção social
Inserção social
1) inserção e impacto regional ou nacional do
Programa:Impactos educacional, social,
cultural e tecnológico/econômico do
programa.
2) impacto das teses e dissertações na
inserção dos egressos no mercado de
trabalho.
3) inserção de produtos, processos, serviços
nas comunidades.
4) capacidade de atração de candidatos de
diversas regiões do país.
5) Integração e cooperação com outros
programas e centros de pesquisa e
desenvolvimento: intercâmbios, parcerias,
projetos de cooperação.
6) mobilidade discente e docente nacional e
internacional.
7) acesso às Teses e Dissertações.
8) página da web com resumo da proposta do
programa, linhas de atuação e pesquisa,
grade curricular e lista de produções.
9) disponibilização de material didático e de
divulgação científica na página do Programa.
Total

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

4

4

5

5

4

4

5

5

4

5

5

5

2

4

4

4

3

5

5

5

2

4

4

5

2

3

5

5

2

2

4

4

2

5

5

5

2

4

5

5

4

4

5

2

2

4

4

5

4

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

2

4

5

5

5

5

4

5

4

4

4

5

5

33

40

40

37

30

36

41

43

Fonte: A autora (2014).
Legenda: 5: Concordo totalmente; 4: Concordo parcialmente; 3: Indiferente; 2: Discordo
parcialmente; 1: Discordo totalmente
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Os indicadores 1- Inserção e impacto regional ou nacional do Programa:
Impactos educacional, social, cultural e tecnológico/econômico do programa e 9 Disponibilização de material didático e de divulgação científica na página do
Programa, obtiveram pelos especialistas notas equilibradas entre o nível de
concordância total e parcial. Isso revela que estes itens, no instrumento da Capes,
são pertinentes, porém merecem aprofundamento dos critérios utilizados para
avaliação dos Programas. O mesmo ocorre com o indicador 7- Acesso às Teses e
Dissertações.
Com relação a essa categoria, o indicador 8 - Página da web com resumo da
proposta do programa, linhas de atuação e pesquisa, grade curricular e lista de
produções, foi o que obteve o maior nível de concordância. Dos oito especialistas,
seis deles atribuíram nota cinco, o que revela alto o nível de concordância. Ainda
assim, um especialista revelou discordar parcialmente e outro concordar
parcialmente.
Vale destacar que este quesito, na ficha de avaliação, revela a divulgação e
transparência das atividades e da atuação do Programa. Mesmo que com alto nível
de concordância, um especialista sugere que:
E3: O item poderia especificar iniciativas que procuram aproximar o
programa das demandas locais e regionais, em que encontram-se
inseridos, por exemplo, por meio do desenvolvimento e
disponibilização de banco de dados e a disseminação de
informações de acesso livre para gestores públicos e sociedade civil
em geral.

Os indicadores 3 - Inserção de produtos, processos, serviços nas
comunidades 4 - capacidade de atração de candidatos de diversas regiões do país,
5 - Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e
desenvolvimento: intercâmbios, parcerias, projetos de cooperação e 6 - Mobilidade
discente e docente nacional e internacional foram os que obtiveram menor nível de
concordância, conforme pode ser observado na Tabela 5. Tal fato sugere que o
quesito Inserção Social deva ser repensado pela Capes quanto a sua aplicação.
A esse respeito, cabe destacar as opiniões de alguns especialistas:
E1: Este quesito é de difícil aplicação embora seja muito importante,
ou melhor, o mais importante, pois os cursos devem visar maior
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inserção social possível para validar sua existência. Os programas
informam estes dados de forma muito heterogênea dificultando mais
ainda sua aplicação.

E, ainda:
E5: Considerando que o quesito inserção social "mede" o impacto
(efeitos/ efetividade) do Programa, pautando-se por todos os dez
impactos específicos descritos no documento de área 2013, trata-se
de um item a ser melhor debatido e planejado no interior dos
Programas, a fim de adensar o conjunto das produções técnicocientíficas.

No que se refere às correlações calculadas para esta categoria, apenas três
se mostraram relevantes e estatisticamente significativas, sendo que em uma delas
a correlação positiva ficou abaixo de 0,7.
Tabela 10 – Valores do Coeficiente de Correlação de Spearman e seus respectivos
valores-p para a Inserção Social
Pares de Juízes
1e5
2e6
5e7

Coeficiente de correlação
de Spearman (rho)
0,730
0,668
0,800

Coeficiente
Valor-p
0,025
0,049
0,010

Fonte: A autora (2014).

Para justificar as correlações existentes entre os pares de juízes E1 e E5; E2
e E6; e E5 e E7 na categoria Inserção Social, é importante considerar o fato de que
esses especialistas atuam em Programas que tiveram o seu credenciamento
recentemente. Com isso, os resultados podem tornar aparentemente o programa
frágil, não pela qualidade efetivamente exercida, mas por sua recente consolidação
perante a comunidade acadêmica
Mais uma vez Gatti et al (2003, p. 137) enfatizam:
Os cursos novos, por sua vez, devem ser analisados dentro da
política de expansão da área, supondo-se debatidos com a
comunidade os critérios a serem utilizados na recomendação de sua
proposta. A transparência de critérios evitará situações de
constrangimentos para esses programas e comparações com outros
programas, às vezes totalmente improcedentes.
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4.1.5 Produção intelectual
Na Tabela 11 são apresentados os sete indicadores que compõem a quinta e
última categoria do presente estudo - Produção Intelectual. Esta categoria expõe a
relação direta como as categorias anteriores, pois os Programas mais consistentes,
nos quais há maior eficiência no desenvolvimento da atividades pelos docentes e
discentes, tendem a apresentar uma produção intelectual mais relevante.

Tabela 11 – Notas atribuídas pelos especialistas - Produção Intelectual
Produção Intelectual
1) ÍndiceIndArtProg (Número de artigos
do programa)
2) ÍndiceIndArtDP (produção de
periódicos do programa)
3) ÍndiceIndLiv (número de livros
publicados)
4) ÍndiceIndCap (número de capítulos
publicados)
5) ÍndiceIndEve (produção de trabalhos
completos em Anais de Eventos )
6) ÍndiceIndProd (soma dos índices)
7) ÍndiceIndTec (produção técnica)
Total

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

S

N

1

1

1

.

0

0

1

0

4

3

1

0

0

.

0

0

1

1

3

4

1

1

1

.

0

0

1

1

5

2

1

1

1

.

0

0

1

1

5

2

1

0

1

.

0

0

1

1

4

3

1
1

0
1

1
1

.
.

0
0

0
0

1
1

1
1

4
3
5
2
31 18

Fonte: A autora (2014).
Legenda: SIM: 1 NÂO: 0

Dos sete indicadores, os que tiveram maior nível de concordância, por parte
dos especialistas, foram os indicadores 3 - ÍndiceIndLiv (número de livros
publicados) 4 – ÍndiceIndCap (número de capítulos publicados) e 7- ÍndiceIndTec
(produção técnica). Por mais que os especialistas tenham tido concordância
expressiva nestes indicadores, dois dos especialistas se mostraram totalmente
contrários e um não respondeu a nenhum indicador desta categoria.
Cinco especialistas responderam “sim” à pertinência e relevância destes
indicadores. Os especialistas E2, E3 e E8 justificaram as suas respostas
considerando importantes e adequados estes quesitos, da forma como é proposto
no instrumento da Capes, para qualificar a produção intelectual e profissional do
Programa. Na opinião deles, isso permite maior flexibilidade na divulgação de
produtos e soluções desenvolvidas pelos mestrados profissionais.
Cada um dos conteúdos orientados neste quesito, conforme ficha de
avaliação com peso de 30%, parece equilibrado como exigências para atribuição de
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conceito/nota pela Comissão Avaliadora da Capes. Como sugestão, destaca-se a
necessidade de fortalecer a inserção social do programa, ou seja, a atividade de
pesquisa e ensino dirigida para fora da instituição de ensino superior por meio de
uma melhor avaliação/pontuação dos livros publicados.
Já os especialistas que responderam negativamente aos indicadores
mencionados acima apresentaram as seguintes justificativas:

E6: os critérios para avaliação de livros ao privilegiar, por exemplo,
editoras internacionais, não trazem qualquer relação direta com as
discussões da área de regional, que pretendem discutir
características específicas de cada região do país, não fazendo
sentido privilegiar editoras internacionais; concorda-se com o critério
relativo aos livros apoiados por órgãos de fomento; a prevalência de
critérios meramente quantitativos favorece grandes programas de
instituições públicas em prejuízo aos programas de instituições
privadas, especialmente aquelas situadas no interior dos estados,
que não possuem um alto número de docentes permanentes.
E5: Tal como está, ainda não consegue medir o mais essencial em
um campo científico que deveria estar mais interessado com os
impactos sociais do conhecimento do que com os rankeamentos
internacionais.
E6: o critério não possui a flexibilidade necessária para alcançar as
especificidades e as demandas de cada região em que os programas
profissionais estão inseridos.

O indicador 2- ÍndiceIndArtDP (produção de periódicos do programa) que se
refere aos índices de produção de periódicos do programa, obteve conceitos
significativamente diferentes. Possivelmente esta performance está relacionada ao
fato de que a produção de periódicos não reflete a produção intelectual do
programa. Para os especialistas deve-se evitar a endogenia, pois acaba consumindo
muito trabalho e tempo que poderia ser dirigido para a publicização das pesquisas
realizadas em outros meios de divulgação.
Gozzani (2011, p. 1) alerta:

A endogenia é considerada uma falha e há estímulo para que se
enviem os melhores trabalhos para as revistas melhor classificadas
pela Capes que não são nacionais. Cria-se assim, círculo vicioso à
procura de maior impacto.

Cabe apresentar as justificativas dadas, pelos especialistas, a este indicador
da categoria Produção Intelectual:
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E2: Perspectiva reducionista e competitiva do que vem a ser
produção intelectual, mais interessada com rankeamentos do que
com formação multifacetada.
E3: a prevalência de critérios meramente quantitativos favorece
grandes programas de instituições públicas em prejuízo aos
programas de instituições privadas, especialmente aquelas situadas
no interior dos estados, que não possuem um alto número de
docentes permanentes.
E6: Não concordo, pois os mestrados profissionais são aplicados e
desenvolvem, na maior parte dos casos, produtos que nem sempre
se encaixam nas definições de produção intelectual utilizadas pela
Capes.

Os indicadores 1- ÍndiceIndArtProg (Número de artigos do programa, 5ÍndiceIndEve (produção de trabalhos completos em Anais de Eventos) e 6ÍndiceIndProd (somados índices) julgados quanto ao nível de concordância tiveram
resultados diferenciados, porém próximos quanto as proposições sugeridas. Dos
sete especialistas, quatro responderam serem favoráveis aos indicadores 1, 5 e 6
selecionados pela Capes para avaliar a categoria Produção Intelectual e três
discordaram.
Ao observar a justificativa de um dos especialistas, foi identificado, que
mesmo tendo concordado com o indicador 1,

sugere como necessário o

fortalecimento da inserção social por meio de uma melhor avaliação/pontuação dos
trabalhos técnicos desenvolvidos.
Para este indicador um especialista justifica:

E8: Os critérios adotados atualmente para a classificação dos
periódicos criou uma distorção na avaliação dos periódicos A1 a B1,
particularmente, reduzindo nesses estratos o número de periódicos
que efetivamente discutem questões regionais e urbanas;

Em relação ao indicador 5 - que versa sobre a produção de trabalhos
completos em anais de eventos, os especialistas manifestam que a participação em
eventos e a consequente apresentação, discussão e publicação dos trabalhos são
parte integrante do processo de aprimoramento das pesquisas. Desta forma, tornase igualmente relevante a publicação de trabalhos completos em eventos de
relevância nacional/internacional, concomitantemente à publicação de artigos em
revistas.
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Em contrapartida, apontam que os critérios estabelecidos para a avaliação
não abrangem as características fundamentais da área, privilegiando conselhos de
abrangência internacional ou nacional, quando conselhos regionais podem ser a
opção mais indicada para análise de trabalhos, dependendo da natureza do evento.
Segundo especialistas, “A excessiva busca por tecnicidade (índice meramente
quantitativo) “escamoteia aspectos essenciais da discussão regional, e ainda, nem
sempre os anais condizem com os trabalhos apresentados”.
Para finalizar a análise dos indicadores da Produção Intelectual (Tabela 6),
que trata sobre a soma dos índices (Indiceindprod), quatro especialistas
responderam “sim” e três responderam “não” quanto à concordância deste indicador.
Os que concordaram com este indicador sinalizam que são favoráveis, desde que o
peso dado à avaliação não seja atribuído aos artigos de periódicos. Os que
discordaram sugerem que a relação entre os indicadores sejam repensadas e
alertam que a prevalência de critérios meramente quantitativos favorece os grandes
programas de instituições públicas em prejuízo dos programas de instituições
privadas. Isto ocorre especialmente com aquelas situadas no interior dos estados,
que não possuem um alto número de docentes permanentes.
Conforme a opinião dos especialistas se observou a necessidade de repensar
os critérios utilizados para avaliar os Programas no que tange as suas
especificidades e, principalmente, à padronização de procedimentos avaliativos na
modalidade de cursos profissionais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES
No presente estudo buscou-se avaliar o Sistema de Ficha de Avaliação da
Pós-Graduação brasileira, utilizado pela Capes, sob a ótica dos coordenadores dos
Programas de Mestrados Profissionais da área de Planejamento Urbano e Regional,
baseando-se nos quesitos e itens do instrumento.
A opinião dos coordenadores sobre este modelo tornou-se imprescindível
para a realização deste estudo, pois contou com especialistas que buscam o
aperfeiçoamento do processo do sistema de avaliação, mais especificamente, dos
mestrados profissionais que, ao longo de sua existência, têm tido um crescimento
considerável na composição do cenário do sistema de pós-graduação no Brasil.
Com base nos resultados obtidos, fica nítida, por um lado, a preocupação dos
especialistas em propor alguns ajustes nos processos avaliativos da Capes e, por
outro, a necessidade dos mesmos serem aperfeiçoados e aprimorados, visando
oportunidades de melhorias contínuas em busca de uma melhor avaliação dos
Programas.
Portanto,

nestas

considerações,

apresenta-se

uma

síntese

de

apreciações/sugestões para os quesitos e itens que compõem o Sistema de Ficha
de Avaliação, por meio das categorias e indicadores propostos neste estudo não
podem ser generalizadas, e sim, consideradas indicativas das repercussões do
processo de avaliação dos programas da área.
O primeiro item do questionário buscou a visão de especialistas da categoria
Proposta de Programa quanto ao nível de concordância dos indicadores. Os
resultados apontaram que, de forma geral, os indicadores possuem fragilidades.
Apesar de se tratar de um quesito não avaliativo, é de grande importância,
pois os programas que apresentarem conceitos fraco ou deficiente neste quesito não
podem atingir nota maior que 3. Nenhum curso vai ter atribuição 5 se não for muito
bom e poderá ser desclassificado se for insuficiente.
Na categoria Corpo Docente, segundo item do questionário, os especialistas
consideraram
Os critérios utilizados para avaliação “excessivamente quantitativos”. Desta
forma, devem ser repensados, pois mesmo que os programas atendam
satisfatoriamente aos indicadores, podem não fornecer resultados desejados pela
Comissão Técnica de Avaliação da Capes. Com isso, torna-se imprescindível levar
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em consideração as especificidades de cada Programa. Tendo em vista que,
atualmente, o instrumento utilizado pela Capes não atende a estas especificidades,
com isso os Programas podem ser prejudicados no processo de avaliação.
O terceiro item do instrumento do estudo teve como enfoque identificar o nível
de concordância dos Especialistas sobre o quesito Corpo Discente, Teses e
Dissertações. Foi destacada a importância de reconhecer as especificidades da
modalidade de acordo com a natureza do programa - mestrado profissional, e como
proposta, a criação de uma política de avaliação e monitoramento do destino dos
egressos.
Os programas de mestrados profissionais têm um papel que os diferencia dos
mestrados acadêmicos, face ao sistema de avaliação da Capes ter sido
desenvolvido a partir da produção em pesquisa, orientado por critérios, parâmetros e
indicadores voltados para a formação acadêmica.
Com relação à categoria Inserção Social, que tem como propósito atender
com qualidade às diversas demandas da sociedade visando ao desenvolvimento
científico, tecnológico, econômico e social do país, os especialistas indagam como é
possível estabelecer um diferencial na avaliação deste quesito em programas
consolidados e em programas recentemente implantados, cujo impacto só pode ser
medido a longo prazo.
No capítulo anterior, ficou evidente que os especialistas acreditam na
pertinência dos indicadores que compõem a categoria Produção Intelectual, porém
merece aprofundamento dos critérios utilizados para avaliação dos Programas,
tendo em vista que os cursos novos devam ser analisados dentro da política de
expansão da área, supondo debates com a comunidade acadêmica e análise dos
critérios a serem utilizados na recomendação de sua proposta.
Quanto aos indicadores desta categoria, por sua vez, que sejam repensados
e que a prevalência de critérios meramente quantitativos tendam a favorecer aos
grandes programas de instituições públicas, em prejuízo dos programas de
instituições privadas, especialmente àquelas situadas no interior dos estados, que
não possuem um alto número de docentes permanentes.
A ênfase excessiva na publicação acadêmica tende a culminar numa
mentalidade produtivista de curto prazo, que requer resultados imediatos que, por
sua vez, podem induzir à perda de qualidade pela exigência da quantidade de
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produções. Outrossim, as avaliações de qualidade das publicações expressam a
qualidade da pesquisa elaborada e seus impactos futuros.
Evidenciou-se que o Sistema de Ficha de Avaliação utilizado pela Capes
apresenta fragilidades a serem superadas, tanto para garantir a atual qualidade, já
reconhecida, quanto para a superação dos pontos fracos, em busca de
aperfeiçoamento dos atuais mecanismos de avaliação. Isso implica que nem todos
os cursos podem ser medidos pelos mesmos critérios. Não é uma proposição de
critérios diferenciados para situações de localizações regionais, mas sim para
instituições com enfoques específicos. O parâmetro utilizado precisa ser a vocação
de cada programa ou instituição. Assim, deve-se buscar indicadores de produção
diretamente relacionados com o exercício da prática, indicando que a educação de
qualidade deva ser garantida.
Ressaltando-se o papel desempenhado pela avaliação da Capes e
considerando que é necessário alterá-lo, tendo em vista a necessidade de um novo
modelo de cursos e programas para atender às necessidades atuais, é preciso
refletir com maior profundidade sobre os fundamentos políticos do modelo vigente,
seus objetivos e impactos.
E, por fim, os resultados deste estudo permitem levantar algumas sugestões,
prováveis contribuições à sistemática de avaliação dos mestrados profissionais:
a) repensar as bases teóricas e epistemológicas do sistema, a fim de
recuperar os fins da avaliação formativa no processo;
b) identificar as eventuais discrepâncias nas análises individuais dos
programas, com o propósito de corrigir possíveis pontos críticos detectados nas
propostas, para que possam ser trabalhadas e serem relativizadas sem perder a
visão do todo;
c) respeitar as especificidades dos programas, contemplando a história de
cada um deles;
d) revisar os quesitos e itens que compõem o instrumento de avaliação que
devem ser claramente especificados;
e) utilizar indicadores qualitativos como, por exemplo, a opinião do corpo
discente;
f) realizar visitas in loco, mais detalhadas, para conhecer a infraestrutura e as
especificidades dos cursos;
g) gerar política de avaliação e monitoramento do destino dos egressos.
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APÊNDICE A - Instrumento Avaliativo
Avaliar o Instrumento da Capes
Planejamento Urbano e Regional

para

Avaliar

Mestrados

Profissionais

em

O instrumento a seguir tem o objetivo de avaliar, sob a ótica de especialistas da área de
mestrados profissionais em PUR, o nível de pertinência, objetividade e clareza da ficha de
avaliação de Mestrados Profissionais, atualmente, utilizada por consultores para a avaliação
trienal dos referidos cursos.
As categorias, assim como indicadores tiveram origem na própria ficha de avaliação
elaborada pela CAPES.
Solicitamos sua ajuda no sentido de responder a ficha elaborada e devidamente validada.
Legenda:
CT - Concordo Totalmente
CP - Concordo em Parte
I - Indiferente
D - Discordo em Parte
DT – Discordo Totalmente
1- Apenas por meio da leitura da PROPOSTA DO PROGRAMA, você acredita ser possível
perceber a/o:
CT CP
I
D
DT
Interdisciplinaridade como método de produção do
conhecimento.
Coerência, consistência e atualidade do curso.
Exequibilidade e potencial de consolidação..
Abrangência multi e interdisciplinar da estrutura curricular
Consistência, coerência e equilíbrio entre Áreas de
Concentração, Linhas de Pesquisa, Projetos e Grade
Curricular.
Adequação da infraestrutura para ensino, pesquisa multi ou
interdisciplinar.
Perfil claro do público alvo, da demanda de mercado, da
capacitação e atuação do profissional a ser titulado.
Inserção social dos egressos conforme os parâmetros da área.
Caso considere necessário, utilize o espaço a seguir para eventuais comentários, análises
e/ou críticas sobre a atual forma como a CAPES avalia as Propostas dos Programas.
Comentários:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2- Apenas por meio da leitura das informações pertinentes à Categoria Corpo Docente, você
acredita ser possível perceber a/o:
CT CP
I
D DT
Formação/titulação:
exogenia, aprimoramento, experiência em pesquisa e
orientação e multi-interdisciplinaridade
Dedicação: percentual equilibrado de docentes permanentes
em relação ao total; sugestão de mínimo de 12 permanentes;
colaboradores mais visitantes menor que 30%; total de
orientados por permanente não superior a 08; co-orientações
por docentes com formação ou titulação em áreas diferentes;
Consolidação:
robustez, estabilidade, maturidade científica da equipe;
Projetos de Pesquisa:
apoiados por agências de fomento; participação de graduação
e pós-graduação
Distribuição:
homogênea pelas áreas (disciplinares) que abrangem a
proposta do Programa; compatibilidade e integração do corpo
docente com a proposta;
Caso considere necessário, utilize o espaço a seguir para eventuais comentários, análises
e/ou críticas sobre a atual forma como a CAPES avalia as Propostas dos Programas.
Comentários:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3- Apenas por meio da leitura das informações pertinentes à Categoria Corpo
Discente,,você acredita ser possível perceber a/o:
CT CP
I
D
DT
Quantidades de Teses e Dissertações, Distribuição das
Orientações e Eficiência de formação;
Quantidade das Teses e Dissertações e da Produção:
proporção de discentes da pós-graduação que são autores de
artigos completos em periódicos ou em eventos científicos
relevantes, e também de livros ou capítulos de livros e de
produção tecnológica/artística relevante; incluindo o egresso
da pós-graduação com até três anos de conclusão de curso;
Destino do egresso, impacto da pós-graduação na vida
profissional, contribuições para a nucleação de grupos de
pesquisa, de novos Programas de Pós-Graduação e para o
desenvolvimento tecnológico e social
Caso considere necessário, utilize o espaço a seguir para eventuais comentários, análises
e/ou críticas sobre a atual forma como a CAPES avalia as Propostas dos Programas.
Comentários:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Expresse o seu grau de concordância quanto aos indicadores, selecionados pela CAPES,
para avaliar a categoria INSERÇÃO SOCIAL.
CT

CP

I

D

DT

Inserção e impacto regional ou nacional do Programa:
Impactos educacional, social, cultural e tecnológico/econômico
do programa;
impacto das teses e dissertações na inserção dos egressos no
mercado de trabalho;
inserção de produtos, processos, serviços nas comunidades;
capacidade de atração de candidatos de diversas regiões do
país.
Integração e cooperação com outros programas e centros
de pesquisa e desenvolvimento: intercâmbios, parcerias,
projetos de cooperação;
mobilidade discente e docente nacional e internacional.
acesso às Teses e Dissertações;
página da web com resumo da proposta do programa, linhas
de atuação e pesquisa, grade curricular e lista de produções;
disponibilização de material didático e de divulgação científica
na página do Programa
Utilize o espaço a seguir, caso considere necessário, para eventuais comentários, análises
e/ou críticas sobre a atual forma como a CAPES avalia o corpo discente e os trabalhos de
conclusão do Programa.
Comentários:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4- Você concorda com os indicadores propostos para avaliação da categoria PRODUÇÃO
INTELECTUAL dos Programas de Mestrados Profissionais da área de Planejamento
Urbano e Regional?
ÍndiceIndArtProg
(Número de artigos do programa)

Sim

Não

ÍndiceIndArtDP
(produção de periódicos do programa)
Justifique:

Sim

Não

ÍndiceIndLiv
(número de livros publicados)
Justifique:

Sim

Não

ÍndiceIndCap
(número de capítulospublicados)
Justifique:

Sim

Não

Justifique:
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ÍndiceIndEve
(produção de trabalhos completos em Anais de Eventos )
Justifique:

Sim

Não

ÍndiceIndProd
(somados índices)
Justifique:

Sim

Não

ÍndiceIndTec
(produção técnica )
Justifique:

Sim

Não
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APÊNDICE B - Carta aos Especialistas

Assunto: Avaliação dos Mestrados Profissionais na Área PUR

Prezado Coordenador,
Atuo como Técnica em Assuntos Educacionais no Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ) e sou mestranda em Avaliação
pela Fundação Cesgranrio.
Venho por meio deste, solicitar apoio no desenvolvimento do trabalho que
estou desenvolvendo como dissertação que tem como enfoque os Programas de
Mestrados Profissionais.
O estudo tem como objetivo avaliar o Sistema de Ficha de Avaliação
dos Mestrados Profissionais em PUR utilizado pela CAPES, sob a ótica dos
Coordenadores dos Cursos de Instituições públicas e privadas no País.
A participação de todas as coordenações será decisiva para o sucesso ou
não de meu estudo. Assim, enfatizo a gentileza em me apoiar, comentando o
questionário em anexo, enviando outras observações ou informações sobre seu
curso etc.
Gentilmente, solicito que a ficha seja preenchida até o dia 21/03 e enviada via
email para marciamalaquiasbraz@gmail.com (se a preferência for pelo uso no
formato Word - anexo) ou envio automático (link), se for pelo Google docs.
Em caso de dúvida quanto ao preenchimento ou qualquer esclarecimento
adicional, não hesite em procurar-me através do tel: (21)99999-9999 ou por e-mail.
Desde já agradeço muito a sua valiosa colaboração.

Márcia Malaquias Braz (IPPUR/UFJ)
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APÊNDICE C – Correlação Inter-juízes

Correlações de Spearman
Proposta do Programa

Spearman's rho

JUIZ_1

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
JUIZ_2
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
JUIZ_3
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
JUIZ_4
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
JUIZ_5
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
JUIZ_7
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
JUIZ_8
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations
JUIZ_1
JUIZ_2
JUIZ_3
JUIZ_4
JUIZ_5
JUIZ_7
JUIZ_8
1,000
,068
,121
-,396
-,040
,784*
,292
.
,874
,775
,331
,926
,021
,482
8
8
8
8
8
8
8
,068
1,000
,683
,657
,804*
,069
,679
,874 .
,062
,076
,016
,871
,064
8
8
8
8
8
8
8
,121
,683
1,000
,571
,577
,247
,738*
,775
,062 .
,139
,134
,555
,037
8
8
8
8
8
8
8
-,396
,657
,571
1,000
,644
,000
,258
,331
,076
,139 .
,085
1,000
,537
8
8
8
8
8
8
8
-,040
,804*
,577
,644
1,000
,135
,302
,926
,016
,134
,085 .
,750
,467
8
8
8
8
8
8
8
,784*
,069
,247
,000
,135
1,000
,149
,021
,871
,555
1,000
,750 .
,725
8
8
8
8
8
8
8
,292
,679
,738*
,258
,302
,149
1,000
,482
,064
,037
,537
,467
,725 .
8
8
8
8
8
8
8
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Corpo Docente
Correlations
JUIZ_1
JUIZ_2
JUIZ_3
JUIZ_4
JUIZ_5
JUIZ_6
JUIZ_7
JUIZ_8
Spearman's rho JUIZ_1 Correlation Coefficient
1,000
,583
,559
,456
,559
,000
,000
,000
Sig. (2-tailed)
.
,302
,327
,440
,327
1,000
1,000
1,000
N
5
5
5
5
5
5
5
5
JUIZ_2 Correlation Coefficient
,583
1,000
,186
,304
,186
-,559
-,559
-,559
Sig. (2-tailed)
,302 .
,764
,619
,764
,327
,327
,327
N
5
5
5
5
5
5
5
5
JUIZ_3 Correlation Coefficient
,559
,186
1,000
,408
1,000**
-,250
-,250
-,250
Sig. (2-tailed)
,327
,764 .
,495 .
,685
,685
,685
N
5
5
5
5
5
5
5
5
JUIZ_4 Correlation Coefficient
,456
,304
,408
1,000
,408
-,612
-,612
-,612
Sig. (2-tailed)
,440
,619
,495 .
,495
,272
,272
,272
N
5
5
5
5
5
5
5
5
JUIZ_5 Correlation Coefficient
,559
,186
1,000**
,408
1,000
-,250
-,250
-,250
Sig. (2-tailed)
,327
,764 .
,495 .
,685
,685
,685
N
5
5
5
5
5
5
5
5
JUIZ_6 Correlation Coefficient
,000
-,559
-,250
-,612
-,250
1,000
1,000**
1,000**
Sig. (2-tailed)
1,000
,327
,685
,272
,685 .
.
.
N
5
5
5
5
5
5
5
5
JUIZ_7 Correlation Coefficient
,000
-,559
-,250
-,612
-,250
1,000**
1,000
1,000**
Sig. (2-tailed)
1,000
,327
,685
,272
,685 .
.
.
N
5
5
5
5
5
5
5
5
JUIZ_8 Correlation Coefficient
,000
-,559
-,250
-,612
-,250
1,000**
1,000**
1,000
Sig. (2-tailed)
1,000
,327
,685
,272
,685 .
.
.
N
5
5
5
5
5
5
5
5
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Corpo Discente

Spearman's rho JUIZ_1

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
.
N
JUIZ_2 Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
JUIZ_3 Correlation Coefficient .
Sig. (2-tailed)
.
N
JUIZ_4 Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
JUIZ_5 Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
JUIZ_6 Correlation Coefficient .
Sig. (2-tailed)
.
N
JUIZ_7 Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
JUIZ_8 Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

JUIZ_1
1,000
3
,866
,333
3

3
,866
,333
3
,866
,333
3

3
,866
,333
3
,866
,333
3

Correlations
JUIZ_2
JUIZ_3
,866 .
,333 .
3
3
1,000 .
.
.
3
3
.
.
.
.
3
3
1,000** .
.
.
3
3
1,000** .
.
.
3
3
.
.
.
.
3
3
1,000** .
.
.
3
3
1,000** .
.
.
3
3

JUIZ_4
,866
,333
3
1,000**
.

.
3

.
.

.
.
3
1,000

.

.
3
1,000**

.

.
3

.
.

.
.
3
1,000**

.

.
3
1,000**

.

.
3

JUIZ_5
JUIZ_6
JUIZ_7
JUIZ_8
,866 .
,866
,866
,333 .
,333
,333
3
3
3
3
1,000** .
1,000**
1,000**
.
.
.
3
3
3
3
.
.
.
.
.
.
3
3
3
3
1,000** .
1,000**
1,000**
.
.
.
3
3
3
3
1,000 .
1,000**
1,000**
.
.
.
3
3
3
3
.
.
.
.
.
.
3
3
3
3
1,000** .
1,000
1,000**
.
.
.
3
3
3
3
1,000** .
1,000**
1,000
.
.
.
3
3
3
3

66

Inserção Social

Spearman's rho JUIZ_1

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
.
N
JUIZ_2 Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
JUIZ_3 Correlation Coefficient .
Sig. (2-tailed)
.
N
JUIZ_4 Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
JUIZ_5 Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
JUIZ_6 Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
JUIZ_7 Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
JUIZ_8 Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

JUIZ_1
1,000
9
,059
,880
9

9
-,700*
,036
9
,730*
,025
9
,593
,092
9
,411
,272
9
,327
,390
9

Correlations
JUIZ_2
JUIZ_3
JUIZ_4
JUIZ_5
JUIZ_6
JUIZ_7
JUIZ_8
*
*
,059 .
-,700
,730
,593
,411
,327
,880 .
,036
,025
,092
,272
,390
9
9
9
9
9
9
9
*
1,000 .
,000
,000
,668
,194
,231
.
.
1,000
1,000
,049
,618
,549
9
9
9
9
9
9
9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
9
9
9
9
9
9
,000 .
1,000
-,431
-,595
-,240
-,458
1,000 .
.
,246
,091
,535
,215
9
9
9
9
9
9
9
**
,000 .
-,431
1,000
,621
,800
,478
1,000 .
,246 .
,074
,010
,193
9
9
9
9
9
9
9
*
,668 .
-,595
,621
1,000
,569
,557
,049 .
,091
,074 .
,110
,119
9
9
9
9
9
9
9
**
,194 .
-,240
,800
,569
1,000
,598
,618 .
,535
,010
,110 .
,089
9
9
9
9
9
9
9
,231 .
-,458
,478
,557
,598
1,000
,549 .
,215
,193
,119
,089 .
9
9
9
9
9
9
9

