
Tipo de Avaliação: AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

Programa: ARQUITETURA (31001017088P2)

Modalidade: ACADÊMICO

Área de Avaliação: ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN

Período de Avaliação: Avaliação Quadrienal 2021

Justificativa 

1.1_O Programa de Pós-Graduação Arquitetura, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

PROPAR descreve de maneira pormenorizada, clara e adequada a articulação, aderência e atualização

das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e estrutura curricular, bem como

a infraestrutura disponível, em relação aos objetivos, missão e modalidade do programa.

Estruturado em duas áreas de concentração: QUALIDADE, AMBIENTE E PAISAGEM (Linhas de

Pesquisa – 1. Cultura, Paisagem e Ambiente Construído e 2. Arquitetura, Projeto e Sustentabilidade) e

PATRIMÔNIO, TEORIA E CRÍTICA DA ARQUITETURA (Linhas de Pesquisa - 1. Teoria e Ensino de

Arquitetura e 2. Restauração e Gestão do Patrimônio), apresenta 47 pesquisas em andamento, no ano de

2020, e destaca também as pesquisas desenvolvidas pelo corpo docente sempre aderentes à uma área

de concentração e vinculadas a uma linha de pesquisa.

No quadriênio o PROARQ buscou aprimorar seus espaços de estudo, equipamentos eletrônicos, suas
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ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN

Data da Publicação (Avaliação): 02/09/2022 Data da Publicação (Reconsideração): 19/12/2022

Parecer da comissão de área

1 - PROGRAMA

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
1.1. Articulação, aderência e atualização das áreas de concentração,
linhas de pesquisa, projetos em andamento e estrutura curricular, bem
como a infraestrutura disponível, em relação aos objetivos, missão e
modalidade do programa.

35.0 Muito Bom Muito Bom

1.2 Perfil do corpo docente, e sua compatibilidade e adequação à
Proposta do Programa. 35.0 Muito Bom Muito Bom

1.3. Planejamento estratégico do programa, considerando também
articulações com o planejamento estratégico da instituição, com vistas à
gestão do seu desenvolvimento futuro, adequação e melhorias da
infraestrutura e melhor formação de seus alunos, vinculada à produção
intelectual – bibliográfica, técnica e/ou artística.

15.0 Muito Bom Muito Bom

1.4. Os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do
programa, com foco na formação discente e produção intelectual. 15.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
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salas - com mesas grandes para exposição de documentos/projetos, biblioteca local para acesso a livros

e arquivos digitais, salas de reunião, de estudos e auditórios, sempre utilizando o apoio dos laboratórios

de testagem de concreto, de estudo de ventos, de insolação e de análise de recursos hídricos dos grupos

de pesquisa do PROARQ. Os recursos oriundos dos projetos, convênios, acordos e consultorias

conquistados pelos Grupos de Pesquisa e Projetos são intensamente aplicados nos laboratórios, visando

torná-los acessíveis a docentes e discentes da graduação e pós-graduação e adequados aos padrões

internacionais. Constituindo-se, assim em Programa com infraestrutura plenamente adequada ao

desenvolvimento das atividades previstas.

Desempenho: Muito Bom (35%)

 

1.2_O PROARQ apresenta corpo docente composto por 24 (vinte e quatro) professores doutores, sendo

19 (dezenove) membros do Corpo Permanente, esta proporção que passou a vigorar desde 2020 é

compatível e plenamente adequado à proposta do programa, mesmo considerando os docentes

permanentes que pertencem a outros programas levou-se em consideração as condições particulares

previstas na ficha de avaliação, quando programas compartilham os mesmos docentes, seja por

nucleação, por colaboração ou por vínculos históricos de formação. Destaca-se a ótima qualificação do

referido corpo docente.

Todos os docentes permanentes coordenam ou participam de projetos de pesquisa aderentes às áreas

de concentração e linhas de pesquisa a que estão vinculados.

O regulamento do programa estabelece claramente os critérios de credenciamento / recredenciamento e

descredenciamento de docentes demonstrando total coerência com a dinâmica do quadriênio.

Desempenho: Muito Bom (35%)

 

1.3_O PROARQ apresentou o planejamento estratégico do programa em consonância com o PDI da IES

(UFRJ), demonstrando com clareza as especificidades de aprimoramento propostas, onde se verifica a

total coerência entre planejamento do programa e o planejamento institucional; as projeções de melhorias

futuras em sua infraestrutura, objetivando o aprimoramento na formação do corpo discente vinculada à

produção intelectual – bibliográfica, técnica e/ou artística.

Desempenho: Muito Bom (15%)

 

1.4_O programa apresentou a elaboração participativa das metas e objetivos da autoavaliação onde fica

evidenciado o envolvimento da comunidade, estando em total consonância com o indicado no

planejamento estratégico e da área de AUD da Capes. Foi criada a Comissão de Autoavaliação CAA do

PROARQ, composta por docentes, discente, egresso que definiu ações norteadoras que buscam o

aprimoramento da formação do corpo discente assim como o rebatimento em sua produção intelectual,

sempre referenciado ao Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRJ. Estabeleceram as seguintes

etapas de avaliação: 1. Reunião e recolhimento de dados (a partir dos surveys, grupos focais e Colóquios

Proarq); 2. PLANEJAMENTO (definição das ações por meio de encontros no evento ‘DIÁLOGOS’
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PROARQ); 3. IMPLEMENTAÇÃO (delimitação do que estamos fazendo e como aplicar); 4. AVALIAÇÃO

DA EXECUÇÃO (Avaliação periódica por meio de etapa de análise em Reuniões do Colegiado do Proarq

em datas definidas ago/2020 e nov/2020); e 5. REDESENHO (Definição do quê e como aprimorar, por

meio de Relatório Multimensional)

Desempenho: Muito Bom (15%) 

 
Justificativa Reconsideração 

Não foi solicitada reconsideração para este quesito, mantendo-se a avaliação original  

 

 

 

 
Justificativa 

2.1_Foram consideradas as teses, dissertações que resultaram em publicação de livros, capítulos, artigos

e trabalhos completos em anais de eventos, sendo calculadas: (i) a média do programa; (ii) a média do

subgrupo ao qual pertence o Programa (AU ou Design); (iii) os módulos de desvio padrão do subgrupo,

definidos a partir da compilação dos dados, uma vez conhecido o universo de avaliação. A média do

Programa foi 72.48. A média dos Programas deste subgrupo foi 48.69. Os módulos de desvio-padrão

foram: DP1 - 31.52; DP2 - 63.05. Portanto, é equivalente à média do grupo considerando-se um módulo

de desvio-padrão acima ou abaixo (<= ou >=) do subgrupo ao qual pertence o Programa (AU ou D).

Considerando a análise qualitativa de 4 teses e 4 dissertações, disponíveis para consulta “online”,

indicadas e justificadas pelo programa na Plataforma Sucupira sem repetição de orientadores. Observou-

se que as produções apresentadas estão alinhadas aos critérios estabelecidos.

Considerando os resultados de avaliações externas, como prêmios e distinções conferidos às teses e

dissertações e a produção intelectual a elas vinculada. Observou-se que dissertações e teses do

programa alcançaram destaque com premiações de instituições nacionais qualificadas na área de

Ficha de Avaliação/Reconsideração

2 - FORMAÇÃO

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
2.1. Qualidade e adequação das teses, dissertações ou equivalente em
relação às áreas de concentração e linhas de pesquisa do programa. 25.0 Bom Muito Bom

2.2. Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos 20.0 Bom Muito Bom
2.3. Destino, atuação e avaliação dos egressos do programa em relação à
formação recebida. 15.0 Muito Bom Muito Bom

2.4. Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do
corpo docente no programa 30.0 Muito Bom Muito Bom

2.5 Qualidade e envolvimento do corpo docente em relação às atividades
de formação no programa. 10.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
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Arquitetura e Urbanismo.

Desempenho Muito Bom (25%)

 

2.2_Considerações sobre a analise de 5 produtos tecnicos / tecnologicos indicados pelo programa

envolvendo a participacao de discentes e egressos, observou-se que os produtos indicados contam com

participacao de discentes e ou egressos e demonstram caracteristicas relacionadas as areas de

concentracao do programa:

Para a análise da produção intelectual de discentes, em relação ao total de discentes do programa no

período, foram investigados os seguintes itens: (i) a média do subgrupo ao qual pertence o Programa;  (ii)

a média do programa;  (iii) os módulos de desvio padrão do subgrupo, definidos a partir da compilação

dos dados, pelos avaliadores, uma vez conhecido o universo de avaliação. A média do Programa foi 2.0.

A média dos Programas deste subgrupo foi 1.51; os módulos de desvio-padrão foram: DP1 - 0.85; DP2 -

.71; DP3 - 2.56. Portanto é equivalente à média do grupo considerando-se até um módulo de desvio-

padrão acima ou abaixo (<= ou >=) do subgrupo ao qual pertence o Programa (AU ou D);

Para a análise da produção intelectual de egressos, em relação ao total de titulados do programa no

período, foram investigados os seguintes itens: (i) a média do subgrupo ao qual pertence o Programa; (ii)

a média do programa; (iii) os módulos de desvio padrão do subgrupo, definidos a partir da compilação

dos dados, pelos avaliadores, uma vez conhecido o universo de avaliação.  A média do Programa foi

4.73. A média dos Programas deste subgrupo foi 3.47; os módulos de desvio-padrão foram: DP1 - 3.27;

DP2 - 6.54; DP3 - 9.80. Portanto é equivalente à média do grupo considerando-se até um módulo de

desvio-padrão acima ou abaixo (<= ou >=) do subgrupo ao qual pertence o Programa (AU ou D); 

Para a análise da produção intelectual de discentes e egressos em relação à produção total do programa,

foram investigados os seguintes itens: (i) a média do programa (média da produção intelectual de

discentes e egressos em relação à produção total do programa); (ii) a média do subgrupo ao qual

pertence o Programa; (iii) os módulos de desvio padrão do subgrupo, definidos a partir da compilação dos

dados, pelos avaliadores, uma vez conhecido o universo de avaliação. O valor obtido para a soma da

média da produção discente e de egressos, dividida pela produção total do programa foi de 1,55, valor

que está no módulo inferior do desvio padrão (1,2265) em relação à média do subgrupo, que foi 1,98.

Portanto é equivalente à média do subgrupo considerando-se um módulo de desvio-padrão acima ou

abaixo (<= ou >=) do subgrupo ao qual pertence o Programa; ou a média do Programa está pelo menos

um módulo de desvio-padrão acima (>) da média do subgrupo ao qual pertence o Programa, mas a

média geral da produção total do programa é inferior (<) à média da produção geral do subgrupo ao qual

pertence o Programa;

Qualitativamente, observou-se que os produtos indicados destacam-se por contarem com participação de

discentes e ou egressos e têm características relacionadas às áreas de concentração e linhas de

pesquisa do programa.

Desempenho Bom (25%)
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2.3_Com relação aos mecanismos de interação sistemática do programa com seus egressos, observou-

se que o programa conta com interação sistemática com egressos, a partir do site do programa, contato

por email e por redes sociais, além de manter um canal no YouTube. Tem destaque a participação de

egressos em equipes de pesquisas coordenadas por grande parte dos docentes.

A Indicacao dos cinco 5 egressos com trajetorias mais relevantes e que tenham sido concluintes no

periodo de 2011-2020. Observou-se que os egressos indicados e assim como as respectivas justificativas

para indicação representam trajetórias de grande relevância no campo da docência e em parte, em

conciliação com a prática de projeto de Arquitetura, em consonância com as áreas de concentração do

programa.

Desempenho Muito Bom (25%)

 

2.4_Para a análise da Média ponderada da produção bibliográfica indicada pelos docentes permanentes,

segundo a pontuação estabelecida pelas listagens Qualis correspondentes, foram investigados os

seguintes tópicos: (i) a média do subgrupo ao qual pertence o Programa (AU ou Design), computada a

partir da pontuação Qualis dos produtos indicados;  (ii) a média do programa, computada a partir da

pontuação Qualis dos produtos indicados; (iii) os módulos de desvio padrão do subgrupo, definidos a

partir da compilação dos dados, pelos avaliadores, uma vez conhecido o universo de avaliação. O valor

da média ponderada da produção bibliográfica indicada pelos docentes permanentes foi de 1766,67, valor

que está no módulo superior do desvio padrão (839,34) em relação à média do subgrupo, que foi

1510,59.

Com relação a analise qualitativa dos melhores produtos bibliograficos, indicados pelos docentes

permanentes, as justificativas atestam a alta qualidade dos produtos e permite constatar a aderencia dos

mesmos as linhas de pesquisas do programa, especialmente no campo da arquitetura, projeto, teoria e

crítica da Arquitetura.

Considerando a analise qualitativa dos 8 melhores produtos indicados pelos programas como sua melhor

producao, observou-se que os 8 produtos, incluindo premiados, compreendem a diversidade do

programa, envolvendo construção de edificação com finalidade social em projeto de extensão, produção

de ambiente computacional, organização de evento internacional, produção de vídeo acadêmico sobre

projeto de destaque internacional, artigos em periódicos e capítulos de livros.

Desempenho Muito Bom (30%)

 

2.5_No que diz respeito ao envolvimento do corpo docente em relação às atividades de formação do

programa: 85% dos docentes permanentes ministraram ao menos uma disciplina por ano; 95% dos

docentes permanentes tiveram orientação concluída no quadriênio; 100,0% dos docentes permanentes

t inham or ientação em andamento no per íodo;  100,0% dos docentes permanentes

coordenam/coordenaram projetos de pesquisa e extensão com participação de discentes; 100,0%  dos

docentes permanentes coordenam/coordenaram projetos de pesquisa com financiamento ou investimento

/parceria.
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Desempenho Muito Bom (10%) 

 
Justificativa Reconsideração 

- Item2.1(qualidade e adequação das teses, dissertações ou equivalente em relação às áreas de

concentração e linhas de pesquisa do programa): o programa solicita a atribuição do conceito Muito Bom.

 

RESPOSTA:

Na Ficha de Avaliação, embora o conceito do item esteja registrado como Bom, o texto do Comissão de

Avaliação  houve um equívoco já que o texto  justifica o conceito Muito Bom.

-Subitem 2.1.1. (percentual de tese e dissertações que resultaram em publicação de artigos, livros e

capítulos): foi questionada pelo PPG a atribuição do conceito Bom.

RESPOSTA:

Pela avaliação quantitativa, o PPG teve média de 72.48, compatível com o conceito Bom, uma vez que

para Muito Bom a média deveria ser superior a 80.21, considerando a média do subgrupo e desvio

padrão, conforme estabelecido;

-Subitem 2.2.1 (média anual da produção intelectual): foi questionada a atribuição do conceito Bom pelo

PPG:

RESPOSTA:

Pela avaliação quantitativa, o PPG teve média 2.00, compatível com o conceito Bom, uma vez que para

Muito Bom a média deveria ser superior a 2.36, considerando a média do subgrupo e desvio padrão,

conforme estabelecido.

-Subitem 2.2.2. (produção intelectual):foi questionada pelo PPG a atribuição do conceito Bom.

RESPOSTA:

Pela avaliação quantitativa, o PPG teve média de 4.73, compatível com Bom, uma vez que para obter o

conceito de Muito Bom a média deveria ser superior a 6.74, considerando a média do subgrupo e desvio

padrão, conforme estabelecido.

-Subitem 2.2.4. (média da produção dos discentes e egressos em relação à produção total do programa):

foi questionada pelo PPG: a atribuição do conceito Bom.

RESPOSTA:

Pela avaliação quantitativa, o PPG teve média de 1.55, compatível com o conceito Bom, uma vez que

para o conceito Muito Bom a média deveria ser superior a 3.206, considerando a média do subgrupo e

desvio padrão, conforme estabelecido.

 

RESULTADO:

Dessa maneira, o PPG obteve o conceito Bom em três subitens do item 2.2, implicando, assim, no

conceito Bom para o geral do item 2.2. e, portanto, sem alteração. 
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Justificativa 

3.1_ No que se refere ao impacto e caráter inovador da produção intelectual, o programa contempla

amplamente, na produção indicada, os tópicos de avaliação previstos: abordagem dos temas tratados,

buscando superar os limites das visões disciplinares e setoriais; articular teoria e prática para a

compreensão das questões urbano-regionais, das intervenções urbanas, edilícias e do desenvolvimento

de produtos, sistemas e serviços. Evidencia-se a valorização (pelo programa) do projeto de Arquitetura,

Urbanismo e Design, em suas diversas escalas, como fundamento dos estudos teórico- metodológicos e

críticos para as pesquisas e trabalhos realizados - (“projeto” aqui entendido como atividade propositiva

em AUD), especialmente aspectos relacionados a metodologia, com ênfase para o conforto e a inovação

digital. Há evidências de incorporação pela sociedade do conhecimento gerado por meio de ações,

projetos e parcerias entre empresas, governo e comunidades, de modo a aproveitar potenciais locais e

regionais.

Desempenho Muito Bom (40%)

 

3.2_As atividades do programa indicam impactos: econômicos, socioculturais, educacionais, tecnológicos

e profissionais. Observa-se a evidência destes impactos por meio da integração com os diversos níveis

educacionais, ou outros segmentos da sociedade como terceiro setor, comunidade, avanços produtivos

gerados pela disseminação de tecnologias culturais e sociais, na formação de arquitetos e urbanistas.

Com relação ao impacto artístico, destaca-se entre as produções indicadas, duas que receberam

relevantes prêmios na área e atendem ao quesito relacionado à elaboração e conceituação de

características de processo artístico, resultantes de pesquisas acadêmicas relacionadas ao programa.

Desempenho Muito Bom (30%)

 

3.3_Quanto a política de internacionalização observou-se que o programa apresenta inserção

internacional no campo da pesquisa, da produção intelectual, da mobilidade e atuação acadêmica.

Quanto a política de inserção do programa no cenário brasileiro, observou-se o envolvimento do corpo

docente em ações de cooperação interinstitucional relacionadas ao desenvolvimento de pesquisas, a

produção intelectual e a mobilidade e atuação acadêmica e em projetos de cooperação entre Instituições

para Qualificação de Profissionais de Nível Superior e assemelhados,

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
3.1. Impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da
natureza do programa. 40.0 Muito Bom Muito Bom

3.2. Impacto econômico, social e cultural do programa. 30.0 Muito Bom Muito Bom
3.3. Internacionalização, inserção (local, regional, nacional) e visibilidade
do programa 30.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
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Ao examinar a página da web do programa, observou-se que ficam atendidos 6 dos topicos previstos e

que sua leitura e navegabilidade e destacadamente amigável.

Desempenho Bom (30%) 

 
Justificativa Reconsideração 

Não foi solicitada reconsideração para este quesito, mantendo-se a avaliação original 

 

 

 

 
Apreciação da Avaliação 

O Programa de Pós-Graduação Arquitetura, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

PROPAR, composto por mestrado e doutorado, foi criado em 1987. Trata-se de um programa acadêmico

de médio porte, com 24 docentes em 2020.

O Programa conta com duas áreas de concentração, destaca as pesquisas desenvolvidas pelo corpo

docente e discente, sempre aderentes à uma área de concentração e vinculadas a uma linha de

pesquisa, o que demonstra a tradição e a especificidade nos estudos avançados tratando de questões

relativas ao projeto e teoria da Arquitetura. Demonstra estrutura e conteúdo compatíveis com os objetivos

e metas que se impôs, assim como com as pesquisas que desenvolve.

O plano estratégico que estabeleceu está adequado ao da instituição. Os objetivos e metas estabelecidos

no plano de autoavaliação deixa evidenciado o envolvimento da comunidade: docentes, discentes,

funcionários e egressos, estando em total consonância com o indicado no planejamento estratégico e da

área de AUD da Capes.

As teses e dissertações apresentam destacada qualidade e aderência às áreas de concentração e linhas

de pesquisa. Produção que se distingue pelo reconhecimento de sua relevância por meio de premiações

nacionais e estrangeiras. Os trabalhos finais indicados no documento demonstram significativas reflexões

sobre questões sociais de relevo e muito coerentes com os objetivos do Programa.

No que se refere ao acompanhamento dos egressos apresentam ações consistentes que têm permitido

que essa vinculação com o Programa seja intensa e constante. Os indicados no documentam confirmam

em sua atuação a diversidade do programa, já que estão envolvidos em ensino e pesquisa, na

abordagem prática e crítica no campo da arquitetura e nas políticas públicas.

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Qualidade dos Dados

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
1 - PROGRAMA 100.0 Muito Bom Muito Bom
2 - FORMAÇÃO 100.0 Muito Bom Muito Bom
3 - IMPACTO NA SOCIEDADE 100.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Muito Bom Muito Bom
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A produção intelectual docente é significativa e qualificada e abrange artigos em eventos nacionais e

internacionais, livros e capítulos, e produções técnico-tecnológicas, que demonstram ainda, estreita

relação com a sociedade.

Os produtos indicados no documento demonstram o impacto e caráter inovador do programa, com

destaque para ações, projetos e parcerias com empresas, governo, assessoria a comunidades entre

outros.

O programa apresenta bom número de docentes atuantes em pesquisa em rede, com financiamento.

Recomenda-se avaliação com nota 6,0 (seis). 

 
Apreciação da Reconsideração 

Os dados apresentados no Pedido de Reconsideração foram considerados Muito Bom. 

 

 

 

 
Apreciação: A excelência do Programa de Pós-Graduação Arquitetura, da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ) PROPAR pode ser comprovada e aquilatada quando se analisa o documento apresentado e se verifica  o

destaque dado à vinculação evidente entre as teses e dissertações apresentadas, assim como demais produções

intelectuais com as linhas de pesquisa. Salienta-se assim como pontos fortes a capacidade de atração e formação de

recursos humanos durante o período relatado no PROARQ por discentes e egressos, seja em ações de ensino ou

atividades profissionais, além da capacidade dos  docentes e colaboradores formarem pós-graduandos e iniciantes

na pesquisa, por meio de adesão às ações na graduação.; a formação de redes de pesquisa externas ao Proarq; os

prêmios recebidos em diversas categorias; no que se refere à inovação e produção de conhecimento - a realização

de projetos que envolvem sociedade (comunidade externa) e PROARQ, de maneira socialmente sustentável; quanto

ao impacto na sociedade – ações que visaram a reflexão sobre redução das assimetrias permitidas pela atuação de

pesquisadores envolvidos com atividades com enfoque social e governamental; por fim no que se refere à

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Quesitos de Excelência

Atribuição de notas 6 e 7

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
Descrever as caraterísticas de excelência do PPG em relação
ao Quesito 2 (Formação), em que a área deve apresentar clara
distinção dos demais programas que receberam nota 5,
considerando os indicadores de excelência de formação e
produção intelectual da área e o nível de desempenho superior;
e para o Quesito 3 (Impacto), apresentar notória demonstração
de excelência nos indicadores qualitativos de impacto da
produção intelectual; clara liderança, inserção e reconhecimento
no cenário nacional e demonstrar padrão de atuação
internacional, sem prejuízo de outras que as áreas julgarem
pertinentes.

- Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Muito Bom Muito Bom
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internacionalização - os convênios e editais recebidos/realizados com parceiros de pesquisa internacionais e a alta

mobilidade docente e discente, além do desenvolvimento de disciplinas em idioma estrangeiro. Pelo exposto

entende-se tratar-se de  Programa de excelência que apresenta clara distinção dos programas que receberam nota 5

e a comissão de avaliação da Área de Arquitetura e Urbanismo aprova  a manutenção  da Nota 6 ao programa.

 
Apreciação Reconsideração: Mantém-se o parecer da Comissão anterior. Em linhas gerais o PROARQ-UFRJ

atende plenamente aos critérios específicos para nota 6 estabelecidos pela área AUD. Revela-se um programa

maduro e consolidado. O PPG obteve conceito Muito Bom nos três quesitos da avaliação e em todos os itens

avaliados. O PPG se destaca na produção, elementos de valorização do projeto de arquitetura e urbanismo, em suas

diferentes escalas e indica sua reflexão teórica, metodológica e crítica destacando emprego de metodologias

articuladas com suas áreas de concentração em diversos contextos de grande relevância social. As ações de

internacionalização foram amplamente viabilizadas, incluindo docentes, discentes e professores visitantes em ensino,

organização e promoção de eventos, pesquisa e orientação, apesar das restrições impostas pela pandemia de

COVID-19. 

 

 

 

 
Justificativa 

O Programa de Pós-Graduação Arquitetura, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) PROPAR,

composto por mestrado e doutorado, foi criado em 1987. Trata-se de um programa acadêmico de médio

porte, com 24 docentes em 2020.

O Programa conta com duas áreas de concentração, destaca as pesquisas desenvolvidas pelo corpo

docente e discente, sempre aderentes à uma área de concentração e vinculadas a uma linha de pesquisa,

o que demonstra a tradição e a especificidade nos estudos avançados tratando de questões relativas ao

projeto e teoria da Arquitetura. Demonstra estrutura e conteúdo compatíveis com os objetivos e metas que

se impôs, assim como com as pesquisas que desenvolve.

O plano estratégico que estabeleceu está adequado ao da instituição. Os objetivos e metas estabelecidos

no plano de autoavaliação deixa evidenciado o envolvimento da comunidade: docentes, discentes,

funcionários e egressos, estando em total consonância com o indicado no planejamento estratégico e da

área de AUD da Capes.

 

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Parecer da comissão de área sobre o mérito do programa

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
1 - PROGRAMA 100.0 Muito Bom Muito Bom
2 - FORMAÇÃO 100.0 Muito Bom Muito Bom
3 - IMPACTO NA SOCIEDADE 100.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
Nota 6 6
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As teses e dissertações apresentam destacada qualidade e aderência às áreas de concentração e linhas

de pesquisa. Produção que se distingue pelo reconhecimento de sua relevância por meio de premiações

nacionais e estrangeiras. Os trabalhos finais indicados no documento demonstram significativas reflexões

sobre questões sociais de relevo e muito coerentes com os objetivos do Programa.

 

No que se refere ao acompanhamento dos egressos apresentam ações consistentes que têm permitido

que essa vinculação com o Programa seja intensa e constante. Os indicados no documentam confirmam

em sua atuação a diversidade do programa, já que estão envolvidos em ensino e pesquisa, na abordagem

prática e crítica no campo da arquitetura e nas políticas públicas.

 

A produção intelectual docente é significativa e qualificada e abrange artigos em eventos nacionais e

internacionais, livros e capítulos, e produções técnico-tecnológicas, que demonstram ainda, estreita

relação com a sociedade.

 

Os produtos indicados no documento demonstram o impacto e caráter inovador do programa, com

destaque para ações, projetos e parcerias com empresas, governo, assessoria a comunidades entre

outros. O programa apresenta bom número de docentes atuantes em pesquisa em rede, com

financiamento.

A excelência do programa foi demonstrada ao longo da avaliação:

Quesito 1 - O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ), descreve de maneira pormenorizada, clara e adequada a articulação, aderência e atualização das

áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e estrutura curricular, bem como a

infraestrutura disponível

 

O corpo docente é composto por 24 (vinte e quatro) professores doutores, sendo 19 (dezenove) membros

do Corpo Permanente, proporção compatível e plenamente adequado à proposta do programa, mesmo

considerando os docentes permanentes que pertencem a outros programas. Destaca-se a ótima

qualificação do referido corpo docente.

 

O Programa apresentou o planejamento estratégico em consonância com o PDI da IES (UFRJ),

demonstrando com clareza as necessidades de aprimoramento. Verifica-se a total coerência entre o

planejamento do programa e o planejamento institucional, bem como a elaboração participativa das metas

e objetivos da autoavaliação, evidenciado o envolvimento da comunidade e em total consonância com a

área de AUD da Capes.

 

Quesito 2 - A produção intelectual do programa encontra-se claramente acima da média do subgrupo.

Destaca-se ainda, a avaliação qualitativa das 4 teses e 4 dissertações, disponíveis para consulta “online”,

indicadas e justificadas pelo Programa na Plataforma Sucupira e reconhecida pelos resultados obtidos nas

Ficha de Avaliação/Reconsideração
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avaliações externas, como prêmios e distinções conferidos às teses e dissertações e a produção

intelectual à elas vinculada.

 

Os produtos tecnicos / tecnologicos indicados pelo programa demonstram excelência e envolvimento de

discentes e egressos.

 

Com relação aos mecanismos de interação sistemática do Programa com seus egressos, observou-se que

o programa interage regularmente com egressos a partir do site do Programa, contato por email e redes

sociais, além de manter um canal no YouTube. Destaca-se a participação de egressos em equipes de

pesquisas coordenadas por grande parte dos docentes. Os egressos apresentam trajetórias relevantes e

ligadas a formação recebida no Programa.

 

Com relação a análise qualitativa dos melhores produtos bibliograficos indicados pelos docentes

permanentes, as justificativas atestam a alta qualidade dos produtos e permite constatar a aderencia as

linhas de pesquisas do Programa, especialmente no campo da Arquitetura, projeto, teoria e crítica da

Arquitetura.

Considerando a analise qualitativa dos 8 melhores produtos indicados pelos Programas como sua melhor

producao, observou-se que os 8 produtos, incluindo os premiados, compreendem a diversidade do

Programa, envolvendo construção de edificação com finalidade social em projeto de extensão, produção

de ambiente computacional, organização de evento internacional, produção de vídeo acadêmico sobre

projeto de destaque internacional, artigos em periódicos e capítulos de livros.

 

No que diz respeito ao envolvimento do corpo docente em relação às atividades de formação do

programa, 85% dos docentes permanentes ministraram ao menos uma disciplina por ano; 95% dos

docentes permanentes tiveram orientação concluída no quadriênio; 100% dos docentes permanentes

tinham orientação em andamento no período; 100% dos docentes permanentes coordenam/coordenaram

projetos de pesquisa e extensão com participação de discentes; 100%  dos docentes permanentes

coordenam/coordenaram projetos de pesquisa com financiamento ou investimento /parceria.

 

Quesito 3 - O programa contempla amplamente na produção indicada os tópicos de avaliação previstos,

buscando superar os limites das visões disciplinares e setoriais; articula com excelência teoria e prática

para a compreensão das questões urbano-regionais, das intervenções urbanas, edilícias e do

desenvolvimento de produtos, sistemas e serviços. Evidencia-se a valorização do projeto de Arquitetura,

Urbanismo e Design, em suas diversas escalas.

Na avaliação observou-se os impactos econômicos, socioculturais, educacionais, tecnológicos e

profissionais do Programa no contexto em que se encontra inserido. Com relação ao impacto artístico,

destaca-se entre as produções indicadas, duas que receberam relevantes prêmios na área e atendem ao

quesito relacionado à elaboração e conceituação de características de processo artístico, resultantes de

Ficha de Avaliação/Reconsideração
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pesquisas acadêmicas relacionadas ao programa.

 

O programa apresenta inserção internacional no campo da pesquisa, da produção intelectual, da

mobilidade e atuação acadêmica. Dentre estas, destaca-se o envolvimento do corpo docente em ações de

cooperação interinstitucional relacionadas ao desenvolvimento de pesquisas, a produção intelectual e a

mobilidade e atuação acadêmica e, em projetos de cooperação entre Instituições para Qualificação de

Profissionais de Nível Superior e assemelhados.

 

 

 

A Comissão atribuiu a nota final 6,0 (seis) ao programa. 

 
Justificativa na reconsideração 

O PROARQ – UFRJ destaca-se dos demais PPGs que obtiveram nota 5 devido à qualidade do programa

como um todo, em especial quanto à: capacidade do corpo docente, ao estabelecimento de redes

internacionais; à qualidade das teses e dissertações e aderência das mesmas às ACs e LPs, inclusive com

reconhecimento por meio de premiações; à significativa produção intelectual docente, demonstrando forte

relação com a sociedade.

No entanto, no que diz respeito aos itens questionados no pedido de reconsideração, a comissão entende

que a exposição dos argumentos pelo PPG não altera a avaliação realizada pela comissão anterior. Assim

sendo, a comissão indica a manutenção da nota 6 (SEIS) atribuída ao programa. 

 

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

WILSON RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR (Coordenador de
Área)

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

JOAO EDUARDO CHAGAS SOBRAL (Coordenador Adjunto de
Programas Acadêmicos)

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE

GLEICE VIRGINIA MEDEIROS DE AZAMBUJA ELALI
(Coordenador de Programas Profissionais)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ANA CLÁUDIA DUARTE CARDOSO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CIBELE SALIBA RIZEK UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CLAUDIA RENATA MONT ALVAO BASTOS RODRIGUES PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE
JANEIRO

ENEIDA MARIA SOUZA MENDONCA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
HELENA APARECIDA AYOUB SILVA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

JACKELINE LIMA FARBIARZ PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE
JANEIRO

LEANDRO MILETTO TONETTO UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
LEONARDO AUGUSTO GOMEZ CASTILLO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

LUIS CARLOS PASCHOARELLI UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA
FILHO (SEDE)

MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
MARCELO GITIRANA GOMES FERREIRA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

17/03/2023 18:15:30 13
GERADO POR: ETHEL PINHEIRO SANTANA (071.XXX.XXX-XX)

GERADO P
OR: E

THEL P
IN

HEIR
O S

ANTANA

(0
71

.X
XX.X

XX-X
X)



 

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

Não há apreciações ou sugestões. 

Recomendações da Comissão ao Programa. 

Não há recomendações. 

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa? 

Não 

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação? 

Não 

A Comissão recomenda a mudança de modalidade do programa? 

Não 

A Comissão recomenda a fusão com outro Programa? 

Não 

 

Justificativa 

O CTC-ES, em sua 216ª reunião, aprova as recomendações elaboradas pela comissão de Área ratificando

a nota por ela sugerida, referente à avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu no

quadriênio 2017-2020. 

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

MARCIO COTRIM CUNHA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
MARIA AUGUSTA JUSTI PISANI UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

MARIA CECILIA LOSCHIAVO DOS SANTOS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
MARIA CRISTINA NASCENTES CABRAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

MARIA REGINA ALVARES CORREIA DIAS UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
MILENA KANASHIRO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

NIRCE SAFFER MEDVEDOVSKI UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
RAIMUNDO LOPES DINIZ UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

RENATO TIBIRICÁ DE SABOYA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
RICARDO TREVISAN UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

ROBERTO EUSTAÁQUIO DOS SANTOS UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
VERA REGINA TANGARI UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Complementos

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final
Avaliação Reconsideração

Nota 6 6
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Justificativa na Reconsideração 

O CTC-ES, em sua 218ª reunião, aprova as recomendações elaboradas pela comissão de reconsideração

da Área ratificando a nota por ela sugerida, referente à avaliação dos programas de pós-graduação stricto

sensu no quadriênio 2017-2020. 

 

Justificativa 

APRESENTAÇÃO

 

Serve este documento para solicitar RECONSIDERAÇÃO DA AVALIAÇÃO recebida pelo Programa de

Pós-graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro  – PROARQ/UFRJ, cuja nota 6

(seis) CAPES fora designada na Quadrienal 2013-2016, e cuja Ficha de Recomendação Preliminar sobre

o resultado da Quadrienal 2017-2020 MANTEVE a nota 6 (seis), sem associar o crescimento vertiginoso e

latente do Programa em todas as categorias no novo quadriênio – fato que deve ser levado em conta

pelas Comissões de Avaliação e pelo Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES) da

CAPES, em especial pelas particularidades e mudanças engendradas na Avaliação desta última

Quadrienal, e por alguns descompassos de avaliação que impactaram na associação de “Bom”, quando

deveria ser “Muito bom”, como demonstraremos mais à frente.

 

É importante frisar que, numa dinâmica contínua de evolução do PROARQ (premissa das avaliações que

se pretendem qualitativas e multidimensionais), se na Avaliação Quadrienal CAPES 2013-2016 nas

categorias “1. PROPOSTA DO PROGRAMA e 2. CORPO DOCENTE”, o PROARQ possuía 1 (hum)

subitem “Bom” dentro do item 2, na Avaliação de 2017-2020 todos os quesitos pontuaram como “Muito

bom” em “1. PROGRAMA” (que aparentemente associa esses 2 grandes temas da Avaliação 2013-2016);

se na Avaliação de 2013-2016 em “3. CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES” e “4. PRODUÇÃO

INTELECTUAL” o PROARQ possuía 2 (dois) subitens “Bom” (de menor peso) no item 4, na Avaliação de

2017-2020 a categoria “2. FORMAÇÃO”, com temas correlatos aos itens 3 e 4 da avaliação quadrienal

anterior, teve apenas 1 (uma) avaliação “bom” no subitem 2.2 (“Qualidade da produção intelectual de

discentes e egressos”), COMO DEMONSTRAREMOS ADIANTE, pois, a avaliação do subitem 2.1

(“Qualidade e adequação das teses, dissertações ou equivalente em relação às áreas de concentração e

linhas de pesquisa do programa”) foi erroneamente designada como “Bom”, sendo, de fato, “Muito bom”; a

“5. INSERÇÃO SOCIAL” do Proarq na Avaliação de 2013-2016 e o “3. IMPACTO NA SOCIEDADE” da

Avaliação 2017-2020 demonstraram, em todos esses anos, a excelência do PROARQ com avaliações

“Muito bom” em todos os quesitos. É, assim, constatado, que o crescimento do Programa entre 2017-2020

ocorreu, em grande parte pautado pelas recomendações e pelo caráter didático que a Ficha de Avaliação

passada exerceu nas coordenações que passarem pelo último quadriênio.

Ficha de Avaliação/Reconsideração
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Reiterando a Proposta de critérios para Atribuição de Notas 6 e 7 CAPES, de que para obter a nota 7

(sete) “todos os itens de todos os quesitos da ficha de avaliação devem ter recebido conceito “Muito

Bom””, pelas considerações tecidas nas próximas linhas, serão expostas as razões que permitem solicitar

a progressão do PROARQ para o conceito 7 (sete), conforme as regras e práticas propostas pela CAPES.

Ressalta-se que, em alguns momentos do Relatório Preliminar emitido em 02/09/2022 pela “Ficha de

Avaliação dos Programas” sobre a Quadrienal 2017-2020, o PROARQ é nomeado como “PROPAR”.

Solicita-se gentilmente que para o Relatório Final seja adequada a sigla correta do Programa, de modo a

não gerar dúvidas ou questionamentos por nossos pares e futuros consultantes das Fichas de Avaliação.

Há também um equívoco no texto da Ficha de Avaliação, que sugere-se revisão, na parte textual do

subitem 2.2 (“Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos”) cujo percentual é de 20% de

peso no quesito definido pela Área AUD para programas acadêmicos e onde o PROARQ é declarado com

“Desempenho Bom (25%)” (pag. 4) e no item 2.3 (“Destino, atuação e avaliação dos egressos do

programa em relação à formação recebida”), cujo percentual no quesito para programas acadêmicos é

15%, e onde o PROARQ é declarado com “Desempenho Muito Bom (25%)" (pag. 4), reforçando a dúvida

sobre o percentual correto na Ficha de Avaliação, apesar de no “Relatório preliminar de Avaliação” (pags.

15-34) os pesos estarem adequados às fichas anteriormente compartilhadas.

 

*

1. SOBRE O PROARQ

 

Como primeiro Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(1986) e, também, um dos primeiros no Brasil, o PROARQ construiu uma história bem consolidada de

pesquisas e avanços nas discussões sobre Arquitetura ao longo dos seus muitos anos de existência – 35

ANOS SENDO COMEMORADOS no ano de 2022. Desde sua origem, o PROARQ consagrou o esforço de

docentes da COPPE – Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia –  e da École

Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse (até hoje celebrando parcerias com o PROARQ),

voltando-se a temas que abrangem do conforto e eficiência energética, à tecnologia das construções e

gestão de processos de projeto, criando marcos que podem ser confirmados pela excelência de suas

Teses nessas áreas, ainda hoje, pelo Grande Prêmio CAPES de Tese 2015 e pelo Prêmio CAPES de

Tese 2020.

 

Com a consolidação de outras áreas de pesquisa, ao longo dos anos, e a injeção de outros temas como

história e crítica da arquitetura, paisagem e ambiente, cultura e rebatimentos no espaço construído,

patrimônio cultural e restauração, sustentabilidade e conforto ambiental, além de diversos temas sobre

estudos urbanos, as Linhas de Pesquisa atuais refletem o grande escopo multi, inter e transdisciplinar que

rege a maioria absoluta de seus produtos, cujos resultados avançam pela inter-relação de ordem teórica e

prática, e por inovações constantes no campo da pesquisa e de aplicabilidade à sociedade, em diversos
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âmbitos (local, regional, nacional e também internacional).

 

Desta forma, o PROARQ pode ser entendido como um Programa que denota a excelência e o conjunto de

metas de desenvolvimento de toda a área de Arquitetura, Urbanismo e Design, por sua constante

recepção de novos docentes, discentes e pesquisadores associados, por sua grande ação na

internacionalização da pesquisa em AUD, por sua atuação multidimensional em diversos temas de

pesquisa, por sua competência na formação e por sua atuação constante em ações de integração

Academia-Comunidade externa, garantindo a potência do impacto e inserção social do Programa,

reforçados por trechos do relatório da Ficha de Avaliação 2017-2020, como: “Destaca-se a participação de

egressos em equipes de pesquisas coordenadas por grande parte dos docentes. Os egressos apresentam

trajetórias relevantes e ligadas a formação recebida no Programa” (pag. 9) e “O programa contempla

amplamente na produção indicada os tópicos de avaliação previstos, buscando superar os limites das

visões disciplinares e setoriais; articula com excelência teoria e prática para a compreensão das questões

urbano-regionais, das intervenções urbanas, edilícias e do desenvolvimento de produtos, sistemas e

serviços (...) O programa apresenta inserção internacional no campo da pesquisa, da produção intelectual,

da mobilidade e atuação acadêmica.” (pag. 10).

 

*

2. Das PREMISSAS para a RECONSIDERAÇÃO E REVISÃO DA NOTA

 

Segundo o Relatório Preliminar de Avaliação da área de AUD, emitido em conjunto com a Ficha de

Avaliação dos Programas, sobre a Quadrienal 2017-2020, atualmente a área é composta por 65

programas, sendo 41 de Arquitetura e Urbanismo (63%) – sendo 33 Acadêmicos em AU, e 24 de Design

(37%), que se distribuem em duas modalidades: 49 acadêmicos (75%) e 16 profissionais (25%).

 

Os dados oficiais mostram que em 2017 a Área possuía 59 programas, dos quais 46 acadêmicos e 13

profissionais, sendo 15 com Nota-3, 30 com Nota-4, 10 com Nota-5 e 4 com Nota-6, ou seja, NENHUM

programa com a nota-7 (sete). Ainda, de acordo com o Relatório Preliminar de Avaliação da área de AUD,

“Atualmente a Área registra 65 programas, e dentre eles verificam-se 49 acadêmicos e 16 profissionais,

classificados como 5 programas com Nota-3, 25 com Nota-4, 25 com Nota-5, 9 com Nota-6 e registra-se o

primeiro programa Nota-7 da área de AUD”.

 

Se desses 33 programas acadêmicos em Arquitetura e Urbanismo, 10% pudessem ser o modelo/exemplo

de total contemplação dos quesitos e recomendações para a área AUD, demonstrando não apenas ser um

espelho, mas, também um objetivo e horizonte para os demais programas vinculados à Arquitetura e

Urbanismo, poderíamos ter 3 (três) programas com conceito 7 (sete), número nada abusivo nem tampouco

fora da realidade de diversas outras áreas, dentre as 49 (quarenta e nove) áreas de avaliação

encampadas no Brasil e organizadas pela CAPES.
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Tais afirmativas acima ganham relevância na medida em que, constatando a Ficha de Avaliação do

PROARQ para o Quadriênio 2017-2020, os relatos da Comissão Avaliadora e o conceito obtido em cada

quesito de avaliação, O PROARQ SE APRESENTA COMO UM PROGRAMA DE EXCELÊNCIA COM

CAPACIDADE DE REPRESENTAR A NOTA 7 (sete) NA ÁREA, sem interposições passíveis de

necessitarem de repostas a médio prazo, com a certeza de que o aprimoramento constante é uma meta

para o futuro.

No RESULTADO GERAL DOS QUESITOS o PROARQ é considerado “Muito Bom”; na QUALIDADE DE

DADOS DO COLETA o PROARQ é considerado “Muito Bom”;  e nos QUESITOS DE EXCELÊNCIA o

PROARQ é considerado “Muito Bom”. Tais compilações demonstram que o PROARQ não apenas atingiu

metas necessárias para Programas de excelência, mas, principalmente, progrediu com muita qualidade

em todos os quesitos quando comparado à sua Avaliação Quadrienal passada (2013-2016). No entanto,

de forma mais pragmática, o problema de não ter avançado para a nota 7 (sete) está em duas questões, a

primeira delas facilmente solúvel:

 

1)O item 2.1 foi avaliado como “Bom” na tabela que antecede o relatório, e como “Muito bom” no relatório

que segue a tabela. Por verificação direta – e bastante objetiva, bastaria entender que este erro precisa

ser corrigido, pois, se com 3 subitens (2.1.1= 45% / 2.1.2= 35% / 2.1.3= 20%) apenas o 2.2.1 foi avaliado

com “Bom”, o PROARQ obteve 55% de resultado “Muito bom” nos subitens e, por conseguinte, O ITEM

2.1 DEVERIA SER AVALIADO COMO “MUITO BOM”.

 

2)O item 2.2 foi avaliado como “Bom”, no entanto, como demonstraremos ADIANTE, no item composto por

4 subitens de avaliação (2.2.1= 20%  / 2.2.2= 30% / 2.2.3= 30%  / 2.2.4= 20%) o PROARQ DEVERIA SER

AVALIADO COMO “MUITO BOM”, pois: obteve “Bom” no subitem 2.2.1, quando deveria ser “Muito bom”

(erro de cálculo verificado); obteve “Bom” no subitem 2.2.2, cujo cálculo está correto; obteve “Muito bom”

no subitem 2.2.3; e obteve “Bom” no subitem 2.2.4. Ao entender que o peso de 2 subitens “Muito bom”

(20% + 30%) é igual a 50% do peso do item, um conflito surge, que só pode ser resolvido pelas regras da

Estatística, em que o peso de uma avaliação excelente deve exceder ao peso da avaliação imediatamente

inferior, por sua equivalência em uma escala linear; portanto, o item deveria pesar para o “Muito bom”. O

PROARQ consultou especialistas da UFRJ em Estatística, dentro das Ciências Contábeis e Economia, e

esta explicação foi corroborada: qualquer escala linear de valores que seja utilizada para designar um

resultado é aferida por pontos em sua posição linear. Assim, entre “Muito bom”, “Bom”, “Regular”, “Fraco”

e “Insuficiente”,  os valores de 5, 4, 3, 2 e 1 poderiam ser colocados. Dois resultados “Muito bom”,

assumiriam um peso maior quando comparados, assim, a outros dois resultados “Bom”, em suas

respectivas escalas. Qualquer histograma poderia delimitar esses valores com precisão, por meio do

tamanho da barra ou de qualquer elemento gráfico que representasse os resultados “Muito bom”. Por isso,

diante do impasse produzido pelos 50% + 50%, essa seria a solução adequada.
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Cabe reforçar que a ficha de avaliação foi compilada, na Avaliação Quadrienal 2017-2020, para 3 quesitos:

Proposta do programa (1); Atividades de Formação (2); Impactos acadêmicos, econômicos e sociais (3),

entendendo-se o resultado de cada quesito como uma versão integrada da atuação dos Programas, digno

(este resultado) de um conceito direcionado pela realidade da média dos subitens, dentro dos itens de um

mesmo quesito.

Ao fazer com que os Programas fossem compreendiddos pelo cenário global de 3 (três) quesitos,

compostos por 12 (doze) itens, a área de AUD acabou incorrendo num problema estatístico que foi

construir um item com 4 (quatro) subitens divididos quase que irmãmente em seus pesos (item 2.2.

“Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos”= subitens: 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4), a saber:

 

2.2.1 –  Média anual da produção intelectual (bibliográfica, técnica e artística/cultural) de discentes,

incluindo coautoria, em relação ao total de discentes do programa no período  (peso de 20% do item);

2.2.2 – Produção intelectual (bibliográfica, técnica/ tecnológica e artística/cultural) de egressos, incluindo

coautoria, em relação ao total de titulados do programa no período (peso de 30% do item);

2.2.3 –  Análise de 5 produtos técnicos / tecnológicos indicados pelo programa envolvendo a participação

de discentes e egressos (peso de 30% do item);

2.2.4 – Média da produção dos discentes e egressos em relação à produção total do programa

(Periódicos, Livros, Anais de Eventos, Técnico/Tecnológico e Artístico) (peso de 20% do item).

 

Este fato tornou o subitem 2.2. mais complicado para aferir o conceito final dos Programas, e acabou

impactando no resultado do PROARQ, como acima colocado, pois, existem várias maneiras de um PPG

acabar pontuando com o mesmo resultado (de “Muito bom” a “Insuficiente”) em 50% dos itens, pela

combinação direta de pesos de 20% com pesos de 30%.

Passarei a explicitar como a interpretação da avaliação nos itens 2.1 e 2.2 pode ser modificada.

Na Ficha de Avaliação com o resultado preliminar, emitida em 02/09/2022, o item 2.1 (que vale 25% de

todo o quesito) foi avaliado no relatório com o conceito “Muito Bom”:

 

"2.1_(...) A média do Programa foi 72.48. A média dos Programas deste subgrupo foi 48.69. Os módulos

de desvio-padrão foram: DP1 - 31.52; DP2 - 63.05. Portanto, é equivalente à média do grupo. (...)

Considerando a análise qualitativa de 4 teses e 4 dissertações, disponíveis para consulta “online”,

indicadas e justificadas pelo programa na Plataforma Sucupira sem repetição de orientadores. Observou-

se que as produções apresentadas estão alinhadas aos critérios estabelecidos. Considerando os

resultados de avaliações externas, como prêmios e distinções conferidos às teses e dissertações e a

produção intelectual a elas vinculada. Observou-se que dissertações e teses do programa alcançaram

destaque com premiações de instituições nacionais qualificadas na área de Arquitetura e Urbanismo.

Desempenho Muito Bom (25%)" (Relatório Preliminar 2017-20, pag. 3).

 

No entanto, dentro do quadro de avaliação aparece o conceito “Bom”, algo que aparenta um descompasso
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entre o relatório escrito e o conceito designado na planilha. Pela análise qualitativa das Teses e

dissertações do PROARQ em relação às áreas de concentração e linhas de pesquisa do programa, além

dos resultados de avaliações externas, ambos com “Muito bom”, e apenas o subitem 2.1 com “Bom”,

entende-se que este quesito seja “Muito Bom”, de fato.

 

Cabe dizer que sobre o subitem 2.1.1 (“Percentual de teses e dissertações que resultaram em publicação

de artigos, livros e capítulos”), dos 102 (cento e dois) Trabalhos de Conclusão (TCC) do PROARQ (teses e

dissertações), verifica-se que 75 (setenta e cinco) desses TCC resultaram em produções intelectuais,

porém, não apenas 1 (hum) produto foi advindo de cada Tese ou Dissertação defendida, e sim, uma

variedade de números que circulam entre 1 (hum) a 8 (oito) produtos para cada egresso, fazendo com que

no quadriênio 2017-2020 sejam 230 produtos associados aos TCCs, alguns marcados por um “clique” no

sistema Sucupira como “A Produção é vinculada a Trabalho de Conclusão” (sim- S) e outros não

marcados com o mesmo “clique” (não – N), em parte por erro de associação do sistema, reforçado pela

ausência de tal marcação em diversas checagens antes do envio – mesmo o “clique” tendo ocorrido, e em

parte por ser esta ação muito sutil para constituir um ponto de atenção na Plataforma Sucupira.

 

Com isso, quero reforçar que o cálculo percentual baseado em quantas teses e dissertações resultaram

em publicação de artigos, livros e capítulos, ou seja, 75/102 (no caso do PROARQ), NÃO PERMITE

ENTENDER ESSA QUANTIDADE DE PRODUTOS TOTAL (230), apenas a relação entre trabalhos de

conclusão (102) e pessoas (75) que enviaram suas produções. Afinal, contabilizados (dentro da

Plataforma Sucupira) estão 230 (duzentos e trinta) produtos de base intelectual que demonstram uma

pujança muito maior da publicização das pesquisas de egressos.

As considerações acima servem especialmente para reflexão, e não para justificativa, uma vez que está

comprovado que o quesito 2.1 deve ser avaliado como “Muito bom”, como apresentado nos parágrafos

anteriores.

 

Sobre o item 2.2 (que vale 20% de todo o quesito “2. FORMAÇÃO”) o PROARQ foi avaliado no relatório

com o conceito “Bom”. No entanto, neste item, composto de 4 (quatro) subitens – que, se somados em

pares em algumas combinações, pode-se estagnar numa avaliação de 50% do valor total (ou seja, sem

proporcionar maioria) – pode-se dizer que PROARQ teve “Bom” em um tema que versa sobre a questão

da produção intelectual de egressos e a média da produção de tais egressos com os discentes (ativos, por

entendimento) em relação à produção total do Programa (que, no caso do PROARQ, é deveras muito

grande). Ou seja: o peso de quase todo o item está em um componente que, para qualquer Programa de

Pós-graduação (PPG) no Brasil, em qualquer área, traz dificuldades de acompanhamento. Como apoiar

egressos e mantê-los responsivos por 5 (cinco) anos se as verbas CAPES de manutenção dos Programas

(seja PROAP ou PROEX) não podem beneficiar, diretamente, os egressos? Como manter o vínculo

CONTÍNUO com a produção junto aos ex-orientadores e membros dos grupos de pesquisa se,

justamente, os egressos são aqueles que, quando inseridos no meio acadêmico, buscam parcerias em
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outras instituições e acabam por declinar de produção intelectual ainda ligada ao seu trabalho de

conclusão? E, mais ainda, como atribuir um peso tão alto, de 30%, a um subitem (2.2.2. “Produção

intelectual - bibliográfica, técnica/ tecnológica e artística/cultural - de egressos, incluindo coautoria, em

relação ao total de titulados do programa no  período”) se o mapeamento dessa produção nem sempre

está relacionada aos Trabalhos de Conclusão?

Esses questionamentos servem para fazer refletir sobre o peso concedido a este item (2.2) e como

aprimorá-lo para a avaliação do futuro quadriênio.

 

Levando adiante a composição deste pedido para viabilizar a reconsideração da nota 6 (seis) do

PROARQ, com progressão para a nota 7 (sete), exponho sobre o item 2.2:

 

1.No subitem 2.2.1 (“Média anual da produção intelectual (bibliográfica, técnica e artística/cultural) de

discentes, incluindo coautoria, em relação ao total de discentes do programa no período”) o PROARQ foi

avaliado como “Bom”, porque: “Para a análise da produção intelectual de discentes, em relação ao total de

discentes do programa no período, foram investigados os seguintes itens: (i) a média do subgrupo ao qual

pertence o Programa; (ii) a média do programa; (iii) os módulos de desvio padrão do subgrupo, definidos a

partir da compilação dos dados, pelos avaliadores, uma vez conhecido o universo de avaliação. A média

do Programa foi 2.0. A média dos Programas deste subgrupo foi 1.51; os módulos de desvio-padrão

foram: DP1 - 0.85; DP2 - 1.71; DP3 - 2.56. Portanto é equivalente à média do grupo” (pag. 3 da Ficha de

Avaliação, grifo meu).

 

Acontece que se tomarmos as fichas com as informações consolidadas diretamente da Plataforma

Sucupira, entendendo como DISCENTES apenas os estudantes MATRICULADOS (sem somar os

titulados, desligados e que abandonaram o curso), e CALCULANDO O NÚMERO DE PRODUÇÕES DE

DISCENTES ao ano, INCLUINDO COAUTORIA, teremos que:

 

68+41 (discentes mest e dout)  em 2017 / produções= 381

74+36 (discentes mest e dout) em 2018 / produções= 329

80+25 (discentes mest e dout) em 2019 / produções= 429

65+30 (discentes mest e dout) em 2020 / produções=389

 

381 + 329 + 429 + 389  / 109 + 110 + 105 + 95 =  1528  / 419 = 3,65 (e não 2,0, COMO MENCIONADO)

Que é uma avaliação “Muito bom”, porque a média do Programa está dois módulos de desvio-padrão

acima da média do subgrupo  (>) ao qual pertence o Programa (AU ou D).

 

Se os discentes do Programa FOREM ENTENDIDOS como TODOS OS QUE APARECEM NAS FICHAS

DA PLATAFORMA SUCUPIRA (matriculados, titulados, desligados e aqueles que abandonaram), AINDA

ASSIM A MÉDIA DO PROGRAMA SERÁ ACIMA DO DESVIO PADRÃO, pois:
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82+56 (discentes mest e dout) em 2017 / produções= 381

87+57 (discentes mest e dout) em 2018 – produções= 329

98+48 (discentes mest e dout) em 2019 – produções= 429

85+43 (discentes mest e dout) em 2020 – produções=389

 

381 + 329 + 429 + 389  / 138 + 144 + 146 + 127  =  1528  / 555 = 2,75 (e não 2,0, COMO MENCIONADO)

Que é uma avaliação “Muito bom”, porque a média do Programa está pelo menos um módulo de desvio-

padrão acima da média do subgrupo  (>) ao qual pertence o Programa (AU ou D).

 

Deve-se admitir, portanto, que o subitem 2.2.1 é “Muito bom”, e assim, a composição do item 2.1 seria:

Item 2.2.1= Muito bom (20% do peso do item)

Item 2.2.2= Bom (30% do peso do item)

Item 2.2.3= Muito bom (30% do peso do item)

Item 2.2.4= Bom (20% do peso do item)

 

Se os subitens 2.2.1 e 2.2.3 são “Muito bom”, chega-se a 50% de peso do item 2.2 como “Muito bom” e

50% do item como “Bom”, mas, o impasse gerado por este percentual em equilíbrio, que impossibilita uma

ESCOLHA para um lado ou para o outro (sem maioria atribuída), não encontra nas discussões lógicas

uma resposta. Pelas considerações tecidas acima, sobre a dúvida da pertinência de um subitem com 30%

de peso (2.2.2) dentro de um item que deveria dar peso maior à produção do programa e de seus

discentes, é plausível colocar que este subitem deveria ter menos peso sobre todos os demais. Além

disso, e articulando com os percentuais praticados, pelas regras da Estatística, num impasse sobre a

aferição de nota em que metade de um quesito pende para a melhor avaliação e a outra metade pende

para avaliação mais baixa, adota-se A PREVALÊNCIA DA MAIOR AVALIAÇÃO, como já explicado linhas

acima. Repito, portanto, que nuam escala linear entre “Muito bom”, “Bom”, “Regular”, “Fraco” e

“Insuficiente”,  o “Muito bom” poderia valer 5 e o “Insuficiente” poderia valer 1. Dois resultados “Muito bom”,

portanto, assumiriam um peso maior quando comparados a outros dois resultados “Bom”, dentro de um

mesmo quesito.

 

Ainda sobre o processo de reconhecimento do mérito do PROARQ, no relatório final dentro da Ficha de

Avaliação do Programa, cujo item se intitula “Qualidade dos dados”, lê-se na Apreciação final para a

avaliação do PROARQ como um Programa de excelência:

 

"(...) As teses e dissertações apresentam destacada qualidade e aderência às áreas de concentração e

linhas de pesquisa. Produção que se distingue pelo reconhecimento de sua relevância por meio de

premiações nacionais e estrangeiras. Os trabalhos finais indicados no documento demonstram

significativas reflexões sobre questões sociais de relevo e muito coerentes com os objetivos do Programa.
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No que se refere ao acompanhamento dos egressos apresentam ações consistentes que têm permitido

que essa vinculação com o Programa seja intensa e constante. Os indicados no documentam (sic)

confirmam em sua atuação a diversidade do programa, já que estão envolvidos em ensino e pesquisa, na

abordagem prática e crítica no campo da arquitetura e nas políticas públicas. A produção intelectual

docente é significativa e qualificada e abrange artigos em eventos nacionais e internacionais, livros e

capítulos, e produções técnico-tecnológicas, que demonstram ainda, estreita relação com a sociedade. Os

produtos indicados no documento demonstram o impacto e caráter inovador do programa, com destaque

para ações, projetos e parcerias com empresas, governo, assessoria a comunidades entre outros. O

programa apresenta bom número de docentes atuantes em pesquisa em rede, com financiamento.

Recomenda-se avaliação com nota 6,0 (seis)". (Relatório Preliminar 2017-20, pag. 8).

 

*

CONCLUSÕES

 

Verifica-se que, MESMO COM A ASSUNÇÃO DA EXCELÊNCIA do PROARQ em todos os pontos, a

recomendação pela nota 6 (seis) permaneceu na Ficha de Avaliação da Quadrienal 2017-2020, sendo

ratificada pelo CTC.

 

Dentre os Critérios para notas 6 e 7 estabelecidas pelo manual de “Orientações para as comissões da

Avaliação Quadrienal 2021” da Capes, um programa NOTA 7 (sete) deve “(...) contar com curso de

doutorado que tenha funcionado nos dois últimos quadriênios e ter recebido conceitos "Muito Bom" nos

três quesitos de avaliação e em todos os itens avaliados”. Os quesitos do PROARQ na Avaliação CAPES,

em sua completude (PROGRAMA, FORMAÇÃO E IMPACTOS), após AS REVISÕES ACIMA

JUSTIFICADAS, podem ser representados pelo conceito “Muito Bom” de forma concatenadora, e são

reforçados em sua validade por mais de 14.000 caracteres  de louvor à qualidade do Programa pela

Comissão Avaliadora, dentro de cada uma das dimensões da Ficha de Avaliação 2017-2020.

 

A coordenação do PROARQ solicita, com toda a propriedade e gentileza, neste sentido, que o PROARQ

MIGRE PARA A NOTA 7 (sete),  pois, mesmo que as planilhas indiquem 2 quesitos “Bom” nos itens 2.1 e

2.2, como acima demonstrado o quesito 2.1 apresenta conflito e, comprovadamente, deveria ser aferido

como “Muito bom”, e o quesito 2.2 é passível de ser aferido como “Muito Bom” pela interpretação de

ordem Estatística, tornando, desta forma, o item “2. FORMAÇÃO” um item de excelência do Programa.

 

Como apresentado na pag. 57 do Relatório Preliminar de Avaliação 2017-2020, a área de AUD encontra-

se em sua maior fase de maturidade e aperfeiçoamento, e a ascensão de mais um Programa à nota 7

(sete) viria a consolidar esta visão dentro de toda a CAPES, conferindo robustez e aval das demais 48

áreas de avaliação, assim como uma certeza doada a todos os PPGs em AUD, de que é possível crescer,

progredir e conquistar os louros por uma atuação constante e dedicada à pesquisa em pós-graduação no
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Brasil.

 

“Comparando-se o resultado das Quadrienais 2017 e 2021 (Figura 17), é possível observar que 29,2% dos

programas mantiveram a mesma nota nos dois momentos, 3,1% tiveram menor avaliação, e a maior parte

dos PPGs (67,7%) obteve nota superior à recebida anteriormente. Tal movimento pode ser compreendido

como um claro indicativo do amadurecimento da área, que pode estar relacionado a: atuar de modo atento

com relação às indicações do Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG); entender e aperfeiçoar os

mecanismos e instrumentos de sua própria avaliação; e ampliar seu autoconhecimento.”

 

*****

 

  

Parecer da Pró-Reitoria 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFRJ homologa e concorda com os termos e argumentos

apresentados pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação no pedido de reconsideração sobre o

resultado da Avaliação Quadrienal 2017-2020. 
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