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Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: 1.1.

O Mestrado do Programa de Neurociências da Universidade Federal de Santa Catarina foi criado em 1994 e o

Doutorado em 2005. O PPG é organizado em duas áreas de concentração: Neuropsicobiologia e Neurobiologia

Celular e Molecular. Nessas duas áreas de concentração estão distribuídas 15 e 16 linhas de pesquisa,

respectivamente. As mesmas poderiam ser readequadas para melhor harmonia, coerência e organização interna do

Programa. Essa fragmentação das linhas de pesquisa resulta numa pulverização de projetos de pesquisa

desconexos dentro dessas inúmeras linhas, muitas das quais com um projeto, o que acaba por resultar em projetos e

linhas com apenas um docente ou mesmo discente.

É importante que o Programa de Neurociências faça uma reestruturação interna do seu conjunto de Linhas de

Pesquisa e Projetos de forma a buscar coerência e integração do corpo docente e discente em torno desse novo

arranjo.

 

- DISCIPLINAS:

O Programa oferece a seus alunos um conjunto de cinco disciplinas obrigatórias, dentre as quais, Cuidados e Manejo

de Animais de Experimentação, disciplina fundamental para discutir com os alunos boas práticas e ética em

pesquisa. As demais disciplinas obrigatórias cobrem as bases celulares, morfológicas e funcionais da Neurobiologia.

Há um conjunto bem diversificado de disciplinas eletivas que cobrem as várias facetas da Neurobiologia.

Ficha de Avaliação

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II

Parecer da comissão de área

1 – Proposta do Programa

Itens de Avaliação Peso Avaliação
1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração,
linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular. 40.0 Bom

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

40.0 Muito Bom

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 20.0 Muito Bom
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Mais recentemente, em função de uma necessidade de capacitar os alunos em atividades empreendedoras, criou-se

a disciplina "Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Neurociências" que visa trazer para a sala de aula

discussões acerca dos gargalos no desenvolvimento de fármacos para doenças neuropsiquiátricas. Se bem

planejada, essa disciplina pode render bons frutos em especial se tiver como docentes participantes pessoas do

setor produtivo/farmacêutico que possam discutir com os alunos suas experiências profissionais. Seria salutar se os

alunos tivessem como desafios o desenvolvimento de projeto a partir de problemáticas trazidas pelas empresas.

Tendo em vista a notória expansão do parque de empresas de bases biotecnológica no Estado de Santa Catarina,

essa iniciativa poderia ser muito interessante e nuclear novas experiências similares e ser um diferencial do

Programa de Neurociências. Também foi criada a disciplina "Prática Docente" que visa trazer para os alunos a

vivência da prática docente, também uma bela iniciativa do programa.

O programa está envidando esforços efetivos para oferecer aos seus alunos cursos on-line com destaque para a

plataforma Moodle. Espera-se que esta iniciativa seja avaliada pelo corpo discente com vistas a seu aprimoramento

ou mesmo expansão.

O Programa não enviou os cinco artigos publicados que refletissem a qualidade da produção docente e discente no

quadriênio. A ausência desses artigos limitou as análises do comitê no que concerne a real contribuição do programa

para alargar as fronteiras do conhecimento na sua área de atuação.

 

1.2.

Conforme apresentado pelo Programa, embora vários indicadores tenham recebido, na última avaliação, conceito

máximo (Muito Bom) como, por exemplo, os itens Proposta do Programa, Infraestrutura, Corpo Docente etc, dois

foram os pontos mais destacados como fraquezas do Programa, a saber, o pequeno crescimento do doutorado e a

baixa diversificação da origem dos quadros docente.

No que concerne ao número de defesas de Doutorado no período, relata-se 11, 6, 6 e 7 defesas de 2013 a 2016, o

que perfaz o total de 30 doutores nos 4 anos ou cerca de 7,5 Doutores por ano. No triênio passado essa média foi 3

teses por ano (total de 12 teses defendidas entre 2010-2012). Nesse sentido, houve um esforço efetivo do Programa

em titular mais Doutores, o que é muito positivo. No entanto, a relação aluno Doutorado/orientador não teve uma

derivada positiva, conforme criticado na última avaliação, tendo oscilado muito pouco em torno da razão 3 nos quatro

últimos anos. Há ainda, portanto, espaço para crescimento e o Programa precisa identificar o que, de fato, está

limitando essa expansão.

Para diversificar mais o corpo docente, relata-se o credenciamento de três novos docentes em 2014, embora o

relatório pouco defina ou qualifique qual a estratégia utilizada para credenciá-los ou mesmo qual a diversificação de

fato lograda. Os Departamentos de origem destes novos membros são Depto de Ciências Fisiológicas, Depto de

Farmacologia e Depto de Ciências Morfológicas. No entanto, quando se compara a planilha de docentes

permanentes do Programa ao longo do quadriênio, observa-se que o Programa tinha de 2013-2016 o total de 19, 20,

17 e 18 docentes, onde não fica claro o esforço de expansão e diversificação. O quadriênio encerrou com

praticamente o mesmo número de docentes permanentes (19 e 18) ou mesmo de docentes totais (19 em 2013 e 18

em 2016).

O Programa menciona a possível criação de um Mestrado Profissional em Neurociências do Comportamento para

poder atender a um público de áreas como Neuromarketing. Essa proposta deve ser analisada com toda cautela, já

que, em que pese ser uma iniciativa louvável, drenará energia de um programa ainda em consolidação. Sua

Ficha de Avaliação
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implementação deve ser estudada de forma criteriosa no sentido de somar e não dividir esforços dos docentes do

Programa.

No que concerne a aprimorar o percurso de formação dos discentes, conforme mencionado anteriormente, houve

esforço de criar novas disciplinas, a utilização de plataformas de ensino (Moodle). Além disso, o programa oferece

uma disciplina sobre ética em pesquisa e manejo de animais, o que é muito importante e precisa ser reforçado e

estimulado. Como planos futuros para as atividades de extensão e inserção social, o Programa aponta como meta

uma ação mais integrada junto aos alunos do Colégio de Aplicação da UFSC.

Destaca-se ainda o curso de Biologia Comportamental, uma iniciativa dos discentes do Programa, aberto a

comunidade, além de ações dentro de Hospitais como tratamentos não invasivos para dor crônica. O Programa tem

estimulado a publicação de artigos em revistas de divulgação como a Ciência Hoje. Face ao recém exposto, o

conceito do Programa nesse quesito é MUITO BOM.

 

1.3.

Ainda parece ser um desafio vencer as condições de infraestrutura necessárias para as boas atividades de pesquisa

do Programa, conforme o próprio programa discorre no relatório. Espera-se ansiosamente o término da obra do novo

prédio do Centro de Ciências Biológicas da UFSC, o que vai ampliar a área dos grupos de pesquisa.

A estrutura laboratorial parece adequada, existindo biotérios que atendem a grupos específicos e salas de testes

comportamentais. Há laboratórios de uso comum bem equipados. Pela descrição, os Laboratórios de Pesquisa

possuem os equipamentos básicos para pesquisa na área da Neurociência. O Programa de Neurociências não

possui biblioteca própria, mas se vale da ampla biblioteca central da Universidade.

Nesse quesito, o conceito do Programa é MUITO BOM.

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: O corpo docente do Programa compreendeu-se entre 17-20 membros, dos quais cerca de 90% são de

membros permanentes. No ano de 2016, a razão docente permanente/docente colaborador sofreu redução para

cerca de 78%, mesmo assim ainda está abaixo dos 30% recomendado pela área. Isto porque houve aumento do

número de docentes colaboradores que passou a cinco. Desses cinco, dois eram permanentes do Programa e que

Ficha de Avaliação

2 – Corpo Docente

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

20.0 Muito Bom

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de
pesquisa e de formação do programa. 20.0 Muito Bom

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do
programa. 50.0 Muito Bom

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

10.0 Muito Bom
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passaram a colaboradores. Não foi explicado o porquê dessa mudança de categoria desses dois docentes, mas

provavelmente, pela baixa produtividade e envolvimento com o programa.

O relatório do Programa menciona que 81% do quadro docente possui bolsa de produtividade em pesquisa, o que é

muito bom.

 - Renovação do Quadro Docente:

Para diversificar e renovar o corpo docente, relata-se o credenciamento de 3 novos docentes em 2014, embora o

relatório pouco defina ou qualifique qual a estratégia utilizada para credenciá-los ou mesmo qual a diversificação de

fato lograda, levando-se em consideração que essa havia sido uma sugestão da última trienal. Os Departamentos de

origem destes novos membros são Depto de Ciências Fisiológicas, Depto de Farmacologia e Depto de Ciências

Morfológicas. Dois deles são jovens egressos do PPGNeuro. A chegada desses novos docentes permitiu a criação

de novas disciplinas, como "Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Neurociências". Esses novos docentes

também inauguraram novas Linhas de Pesquisa que poderiam ter sido inseridas como projetos dentro de linhas que

fossem mais abrangentes. Sobre essa tema, já se enfatizou da importância de uma revisão nessa profusão de linhas

e projetos no item 1.1. Sem um maior detalhamento, não ficou evidente uma diversificação abrangente do corpo

docente. Também foram inseridos como colaboradores dois docentes da UFSM. Quase nenhuma informação sobre

pós-doutores foram inseridas no relatório.

- Inserção Internacional do Corpo Docente:

O Programa destaca a qualificação do seu corpo docente mencionando que dos 17 docentes permanentes, 11

possuem índice H maior ou igual a 15. Alguns docentes concretizaram parcerias internacionais onde se destacam

aquelas com a Uruguai, França, Portugal e Argentina, já que houve fluxo de docentes e discentes, inclusive com a

realização de cursos no país e no exterior com destaque para a Oficina de Neurociências em 2013 aqui no país.

Essa oficina se replicou também no ano de 2014 com a visita de pesquisadores do exterior que puderam interagir

com os estudantes do PPG. O Programa de Neurociências também se valeu do Programa CsF para enviar alunos ao

exterior, além de receber PVEs no período de instituições renomadas como, por exemplo, a Harvard Medical School.

Pelo menos seis docentes são membros de corpos editoriais de revistas indexadas, estrangeiras ou brasileiras.

Publicações conjuntas também surgiram dessas colaborações.

 

- ORIENTAÇAO:

Dos 24 docentes que atuaram como docentes permanentes no período (aqui inclusos os três docentes recentemente

credenciados), a metade orientou 1-2 alunos; quatro docentes orientaram de 3-5 alunos e 3 docentes orientaram

mais do que 5 alunos. O universo de alunos titulados no Mestrado e Doutorado foi, respectivamente, de 33 e 30

alunos. Cabe ressaltar que um único docente responde por 16 orientações, o que perfaz 24% dos alunos titulados no

período. Se forem acrescidos mais dois docentes permanentes, chega-se a um total de 42% dos alunos orientados

pelo conjunto de três docentes permanentes, um valor que está bastante desbalanceado. O PPG precisa refletir

sobre esse desbalanço e entender por que há um conjunto de docentes que ainda não está orientando de forma mais

vigorosa.

Com respeito ao fluxo de orientações no período, observa-se que apenas dois docentes não tiveram orientações

novas no período e são esses dois dos docentes que foram descredenciados como orientadores do PPG.

 

- PRODUÇÃO:

Ficha de Avaliação
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A produção de artigos foi máxima no ano de 2013 (105 artigos) apresentando declínio em 2014 e 2015 (79 e 74) e

recuperado ligeiramente em 2016 (87). De forma positiva, apesar dessa queda de produção, percebe-se que houve

manutenção da qualidade da produção, ou seja, em 2013, cerca de 81% de artigos eram  A1+A2+B1 (85 artigos).

Esse percentual se mantém nos anos seguintes e, em 2016, estes estratos de artigos respondem por 85% da

produção do Programa (74 artigos). Ou seja, embora tenha havido queda na produção de artigos, pelo menos a

qualidade dos mesmos se manteve estável nos últimos 4 anos, devendo-se destacar também que no quadriênio

foram publicados 19 artigos em periódicos A1.

 

- DISTRIBUICAO DA PRODUÇÃO PELOS DOCENTES:

Para se realizar uma comparação mais equânime sobre a distribuição da produção docente ao longo do período, fez-

se uma análise excetuando-se aqueles novos docentes que participaram do PPG apenas em um ou dois anos dentro

do período. Dessa forma, trabalhou-se com o conjunto de docentes que participou três e quatro anos. Esse conjunto

de docentes (16 docentes) publicou 497 artigos (aqui contabilizados mais de uma vez artigos em coautoria dentro do

Programa). Observa-se que a distribuição das publicações foi relativamente bem distribuída com cerca de 59%

desses docentes publicando até 30 artigos e 41% publicando entre 31-70 artigos. No entanto, ainda se percebe no

programa uma forte tendência em concentrar as publicações de alto impacto (A1 e A2) sobre um conjunto reduzido

de docentes. Cerca de 6 docentes do total concentraram a maior parte dessa produção e, de forma promissora, os

três novos docentes recentemente credenciados, embora tenham apresentado baixo índice de produção, todos os

artigos por eles publicados foram nos extratos A1 e A2. Vale ainda ressaltar que 11 docentes (8 se retirados os

novos docentes) produziram até 10 artigos A1+A2+B1 no quadriênio. O Programa deve atentar para problemas

enfrentados por docentes que estão limitando a produção qualificada.

 

O Programa menciona que é procurado por alunos oriundos de 12 cursos de graduação com especial destaque para

fisioterapia, farmácia, medicina  e psicologia. Desses cursos também recrutam-se alunos de IC que são

supervisionados pelos alunos de pós graduação. Ao atrair alunos de psicologia e ter como uma de suas áreas de

concentração Neuropsicobiologia o Programa poderia incluir docentes com este perfil.

 

Face ao conjunto geral das informações, o conceito do Programa é MUITO BOM.

 

 

Ficha de Avaliação

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações

Itens de Avaliação Peso Avaliação
3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação
ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente. 20.0 Muito Bom

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

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

50.0 Muito Bom

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de
formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados. 10.0 Muito Bom
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Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: 3.1

A análise dos dados revela que a média ponderada de orientações por docentes permanentes totalizou no período

4,81, índice que resulta no conceito MUITO BOM nesse quesito.

 

3.2.

Com respeito ao fluxo de orientações no período, observa-se que apenas dois docentes não tiveram orientações

novas no período e são dois dos docentes que foram descredenciados como orientadores do Programa. Os alunos

desses docentes defenderam em 2013, por isso se mantiveram listados nas planilhas docentes. Dessa forma, todos

os docentes titularam alunos no quadriênio, o que é muito bom.

 

3.3

Considerando-se o total de artigos A1+A2+B1 sobre o total de artigos com coautoria com discentes ou egressos,

chega-se ao valor de 2,68 o que implica no conceito MUITO BOM.

Cabe ainda ressaltar que, embora tenha havido uma diminuição acentuada e progressiva da produção de artigos

com discentes no quadriênio (62, 38, 35 e 31), quando analisamos a produção nos estratos A1+A2, embora essa

tendência seja observada (22, 5, 11, 13), percebemos que a produção qualificada com discentes parece se

recuperar.

 

3.4

Com respeito ao tempo médio de titulação no mestrado, temos os tempos de 24; 34,8; 25,8 e 22,6 meses para o

período 2013-2016. Percebe-se que no ano de 2014 extrapolou-se bastante o esperado para esse nível de titulação.

A média geral do período resulta em 26,8 meses.

O panorama para o tempo de titulação do doutorado foi de 46,5; 47,6; 50,3 e 57,7 meses no mesmo período, o que

resulta numa média 50,5 meses. Cabe ressaltar que houve um súbito aumento do tempo de titulação no ano de

2016. Espera-se que o Programa fique atento e identifique as causas dessa mudança nos próximos anos, já que em

2015 também se observa um aumento no tempo de titulação.  

O conceito do Programa é MUITO BOM.

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

Ficha de Avaliação

4 – Produção Intelectual

Itens de Avaliação Peso Avaliação
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 40.0 Muito Bom
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do
Programa. 55.0 Muito Bom

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 5.0 Bom
4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente. - Não Aplicável
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Apreciação: 4.1.

A análise dos dados demonstra que dos 23 DP do período, 12 docentes apresentaram oito ou mais publicações nos

extratos A1+A2+B1, o que perfaz o percentual de 52,2% do quadro permanente. Além disso, 12 docentes pontuaram

acima de 640 pontos (52%). Pelo conjunto, o PPGNeuro recebe conceito MUITO BOM.

 

4.2.

Doze docentes permanentes atendem a ambos os requisitos, ou seja, pontuar >640 pontos e ter publicado pelo

menos dois artigos A1 e A2. Isso perfaz o total de 52,2% (12/23 DP).

Essa mesma análise pode ser feita se for desconsiderado os três jovens docentes inseridos no programa no último

ano. Nesse caso, o percentual é de 57%.

Cabe destacar que cinco docentes que participaram por 3 ou 4 anos no período não alcançaram esses índices

estando, na verdade, bem distante dele. Isso representa 22% do corpo docente, um número bastante expressivo e

que precisa de uma análise mais minuciosa por parte do Programa no sentido de identificar quais os gargalos que

estão enfrentando esse conjunto de docentes, e de que forma o Programa pode auxiliá-los.

Em ambas as análises o conceito do Programa é MUITO BOM.

 

Nessa avaliação foi solicitado o envio de cinco artigos representativos da produção qualificada docente e discente. O

Programa não enviou esses artigos.

 

 

4.3

O Programa apresenta no relatório a participação de um DP em um depósito de patente no ano de 2014, esta

produção não foi identificada na lista de produção intelectual do Programa deste ano.

Em 2014 foram publicados 3 capítulos de livros. Em 2015 forma 7 capítulos de livros.

Essas foram as informações encontradas no relatório do Programa, embora na planilha de produção é possível ainda

identificar 4 livros em 2013 e cinco livros em 2016.

Face a este número de produção técnica, o Programa de Neurociências recebe conceito BOM.

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: 5.1.

O Programa cita que há docentes que participam como membros de INCT, inclusive como membro do Comitê

Ficha de Avaliação

5 – Inserção Social

Itens de Avaliação Peso Avaliação
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 40.0 Muito Bom
5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e
desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do programa, com
vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação.

40.0 Bom

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

Em relação aos egressos, menciona-se que 34% deles são docentes em IFES e 32% estão em universidades

comunitárias ou particulares. Egressos que já estão exercendo atividade de docência, três já são bolsista de

produtividade do CNPq. 21% dos egressos estão em pós-doutoramento no exterior.

Um dos docentes leciona curso dedicado a professores da educação básica.

No que concerne aos egressos do Mestrado, 52% seguem para o doutorado, sendo a maioria no próprio PPG,

alguns, inclusive estão contratados em universidades do próprio estado ou região.

Há projetos de cooperação internacional com países do norte como do sul.

O PPGNeuro tem um PROCAD em parceria com a Bioquímica da UFRGS que resultaram em missões científicas

entre os dois PPGs. Informações mais detalhadas sobre essa parceria não foram encontradas no relatório.

O Programa também descreve a realização de Oficinas de Ciências para alunos e professores das escolas públicas

ocorridas em 2011 e 2012, atividade que também envolveu os discentes do PPG.

Atividades de popularização da Ciência foram também desenvolvidas em parceria com a UFSM. Cursos na

modalidade presencial e a distância também foram oferecidos.

Membros do PPG participaram da Semana Nacional do Cérebro que ocorreu em 2016 em uma escola pública do

estado.

Em linhas gerais, os docentes do PPGNeuro vêm envidando esforços e energia no sentido de se aproximar mais da

educação básica e de atividades de divulgação de ciências, porém estas atividades ainda estão pouco distribuídas e

concentradas em um ou outro docente que entendem ser esta uma atividade importante de inserção social.

Seis docentes são membros de corpos editorias de revistas, alguns inclusive são membros de mais do que uma

revista.

Face ao conjunto, considera-se que o conceito do PPG nesse quesito é MUITO BOM.  

 

5.2.

Em sendo ainda um PPG em consolidação, o PPGNeuro participou de um PROCAD (2013) junto com a UFRGS,

embora essa experiência não tenha sido muito explorada no relatório. Há pouca descrição do que foi feito de forma

conjunta, dos ganhos obtidos com essa parceria e de que forma o PPG cresceu a partir dela. O que está programado

de acontecer dentro desse PROCAD também não foi identificado no relatório.

De forma inteligente, o Programa vem buscando fortalecer seus laços com centros de pesquisa do exterior através da

formação de redes de pesquisa. Vários estudantes e professores realizaram missões de trabalho no exterior, assim

como três importantes pesquisadores visitaram o PPG.

O Programa cita também ações de parcerias com universidade ainda em consolidação do país (na maioria do sul do

país), em especial parcerias científicas com egressos do PPG que se estabeleceram nessas universidades.  

Dessa forma, face as iniciativas do PPG nessa área o conceito obtido foi BOM.

 

5.3.

A página do PPG é amigável e atualizada com frequência.

O PPG criou página no facebook onde estão vídeos eventos, fóruns etc.

Por iniciativa dos discentes, foi criado o Café Neurocientífico para discussão de temas da área.

Duas atuais docentes do PPG e egressas do programa receberam o Prêmio L´Oreal para Mulheres na Ciência, o que
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denota a qualificação dos egressos do PPG e aumenta a visibilidade do Programa.

Há relato da publicação de um artigo na revista Ciência Hoje.

Nesse sentido, o PPGNeuro recebe conceito MUITO BOM nesse quesito.  

 

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

 
Apreciação: De forma geral, o relatório apresentado pelo PPGNeuro está bem estruturado e bem escrito. As

informações estão fácil de achar e não se detectou nenhuma inconsistência de informações. No entanto, conforme

delineado abaixo, algumas ausências foram percebidas:

 

Em alguns pontos a informação poderia ter sido um pouco melhor apresentada, como por exemplo o PROCAD que

existe entre o PPG e a UFRGS.

Essa ação que é muito interessante, uma vez que o PPGNeuro ainda é um programa em consolidação, poderia ser

mais destacada e descrita, no sentido de apresentar, de fato, os benefícios e resultados desta parceria.

 

Da mesma forma, não ficaram bem evidenciadas algumas produções do corpo docente no que concerne a livros e

capítulos de livros produzidos no período. Além disso, também menciona-se o depósito de uma patente, mas a

mesma não foi encontrada nas planilhas do Programa.

 

O PPG também cita uma mudança no calendário de seleção de M e D que passou a ter duas e quatro entradas. Isso

poderia ter sido mais explorado e descrito, uma vez que na última trienal houve recomendação ao PPG que

aumentasse o seu quadro discente.

 

Pouco também foi apresentado no que concerne a decisão do PPG de credenciar os três novos docentes, dois dos

quais egressos do PPG. Como se deu esse processo de credenciamento e descredenciamento também mereceria

melhor destaque no relatório apresentado.

 

E, por fim, cabe ainda destacar que o PPGNeuro não enviou, conforme solicitado, cinco artigos publicados que

refletissem a qualidade da produção docente e discente no quadriênio. A ausência desses artigos limitou as análises

do comitê no que concerne a real contribuição do programa para alargar as fronteiras do conhecimento na sua área

Ficha de Avaliação

Qualidade dos Dados

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

Muito pouca informação também foi dada quanto ao número de pós docs ou mesmo de IC.

 

 

 
Nota: 5

Apreciação 

O Programa de Neurociências apresentou rendimento ascendente no quadriênio tendo incorporado 3

novos docentes. Novos credenciamentos para a renovação do quadro docente devem persistir. Mais da

metade dos docentes atendem os quesitos do item 4.1, que é o de publicar mais de 8 artigos nos estratos

>B2 e somar mais que 640 pontos.

O programa já tem ações de nucleação e inserção social bem como de internacionalização e inserção

regional. 

 

 

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

Recomendações da Comissão ao Programa.  

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa? 

Não 

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação? 

Não 

A Comissão recomenda a mudança de modalidade do programa? 

Não 

 

Nota: 5
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Parecer da comissão de área sobre o mérito do programa

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

Complementos

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final
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Apreciação 

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

Quadrienal 2017, aprova as deliberações e recomendações elaboradas pela Comissão de Área ratificando

a nota por ela atribuída. 
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