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PLANEJAMENTO DO PROCESSO PERMANENTE DEAUTOAVALIAÇÃO DO PPGEN -
UNICENTRO

I. INTRODUÇÃO

Autoavaliar-se é um denso exercício de crítica. Ser-se por um lado ousado em prospecções,

e de outro, austero em validações internas confirmadoras dos sucessos e indicadoras dos não

atingimentos. Trata-se de análise e visão estratégica mediante oportunidades que promovam a

melhoria contínua da qualidade do Programa.

Em sua natureza formativa, a autoavaliação é, em temos metodológicos, uma pesquisa-ação

em continuados ciclos de autorreconhecimento (KEMMIS; MCTGGART, 1992) onde a

comunidade constituinte do Programa, ao mesmo que vivencia a dinâmica do Curso, necessita fazer

o duplo olhar, interno e externo, em um exercício de autopedagogia. Portanto, admite-se os mesmos

princípios estruturantes presentes deste o Programa de Avaliação Institucional das Universidades

Brasileiras (PAIUB) em 1994 (BRASIL, 1994), continuados no Sistema Nacional de Avaliação da

Educação Superior (SINAES), implantado em 2004 (BRASIL, 2004) e que também se fazem

presentes na avaliação realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior (CAPES).

Consiste em uma razão organizacional de conscientização, aplicação de instrumentos, coleta

de dados, inferências e possibilidades de respostas, reflexões a partir das respostas obtidas enquanto

parâmetro de análise sobre o planejado e a realidade executada, novas ações de planejamento e,

então, o exercício da meta-avaliação. Operacionalmente, organiza-se em ciclo quadrienais em

acordo aos ciclos pré-definidos pelo calendário CAPES.

A comunidade acadêmica do Programa é alcançada por meio de instrumentos do tipo

questionário perceptivo, estruturado em dimensões, categorias, indicadores e descritores com os

respectivos critérios de análise em escalas atitudinais do tipo Likert (1932) em cinco níveis de

possibilidades de resposta, incluindo uma sexta possiblidade atitudinal referente a condição de

resposta direcionada ao direito democrático da não resposta.

Além deste instrumental diagnóstico perceptivo, procede-se, também, o grupo focal

operacionalizado principalmente durante as Assembleias do programa, que consiste em trocas,

descobertas, aprofundamentos e debates sobre os quesitos programa, formação e impacto do

PPGEN (Quadro 1).



Tem-se o cuidado de propiciar a organicidade institucional entre as políticas do

PPGEN/UNICENTRO e as definidas em Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e os

Planejamentos Estratégicos Institucional da Pós-Graduação (PEIPG) e dos Programas (PEP). De

igual modo, alicerça-se a sintonia de ações entre a Graduação das áreas afins com as ações do

PPGEN/UNICENTRO.

Por fim, tem-se a transparência das ações planejadas, das avaliações realizadas e dos

avanços, então, compreendidos, por meio da página web do PPGEN/IUNICENTRO.

II. O PROCESSO PERMANENTE DEAUTOAVALIAÇÃO DO PPGEN/UNICENTRO

Considerando a Resolução nº 60-CEPE/UNICENTRO, de 23 de outubro de 2020 que

Aprova o Regulamento do Processo de Autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto

sensu da UNICENTRO, o Programa Permanente de Avaliação Institucional da UNICENTRO,

aprovado pela Resolução nº 198-GR/UNICENTRO, de 2 de setembro de 2014, no Regulamento do

PPGEN/UNICENTRO de 2021 (anexo à Resolução nº 11-PROPESP/UNICENTRO, de 15 de

dezembro de 2021), bem como a sua regulamentação própria, o Processo Permanente de

Autoavaliação do PPGEN/UNCENTRO, admite por princípios: I – responsabilidade social; II –

caráter não punitivo, nem premiativo e nem neutro; III – compromisso formativo; IV – globalidade;

V – respeito à identidade Institucional; VI – reconhecimento à diversidade do sistema; VII –

comparabilidade; VIII – legitimidade; IX – descentralização; X – sigilo; XI – continuidade do

processo; XII – publicidade quanto aos indicadores de resultados globais.

São agentes participantes das ações avaliativas os professores, os alunos em atividades e os

egressos e os agentes universitários diretamente relacionados às atividades desenvolvidas no

PPGEN/UNICENTRO.

Mediante aos objetivos do PPGEN/UNICENTRO em contribuir com a formação

profissional qualificando os profissionais em Ciências Naturais e Matemática e áreas afins em

fundamentação teórica, epistemológica e metodológica visando inovações e aprimoramentos na

prática docente, a produção e a disseminação de conhecimento científico, este Processo Permanente

de Autoavaliação tem como foco: 1. A proposta e a evolução do Programa; 2. O corpo social do

Programa; 3. Os processos de formação discente; 4. A produção do conhecimento científico e a

geração de produtos educacionais; 4. A disseminação e o impacto do conhecimento e dos produtos

educacionais produzidos; 5. A interação e integração local, regional e a internacionalização.

Estes quesitos estão em acordo ao desenvolvimento na avaliação do Stricto sensu observado

desde a Portaria CAPES nº 59, de 22 de março de 2017 que “Dispões sobre o regulamento de

Avaliação Quadrienal”, com a Portaria CAPES nº 68, de 3 de maio de 2021 que dispões sobre a



equivalência de conceitos, de “A a E”, em notas de “1 a 5”, mantendo as notas “6 e 7” como vem

sendo aplicadas pela CAPES desde 1998. Esta escala avaliativa por notas de 1 a 7 estão

consolidados na Portaria CAPES nº 122, de 5 de agosto de 2021, todavia, estas notas na práxis

avaliativa pelos consultores converte-se em: 1) Insuficiente; 2) Fraco; 3) Regular; 4) Bom; 5) Muito

Bom; 6) Predomínio do Conceito Muito Bom; 7) Muito Bom em todos os cinco quesitos.

A métrica avaliativa utilizada pela CAPES por quesitos avaliativos no quadriênio 2017-2020,

observou:

1. Proposta do Programa:

a) curricular, projetos em andamento e a pesquisa em termos de coerência, consistência,

abrangência e atualização das áreas e linhas;

b) Planejamento em termos de Missão e Visão, internacionalização, áreas de produção,

objetivos e metas, perfil e formação e, inserção social e egressos;

c) Infraestrutura em termos de ensino, pesquisa e extensão;

2. Corpo docente:

a) Perfil em termos de titulação e diversificação de origem, experiências a

aprimoramento, adequação e compatibilidade ao Programa;

b) Adequação e dedicação docente em termos de: atividades de pesquisa e formação do

Programa;

c) Atribuições de atividades em termos de: pesquisa e formação;

3. Corpo discente, Teses e Dissertações:

a) Quantitativo de trabalhos defendidos em termos de: período referente a avaliação,

relação docente permanente com a dimensão do corpo discente;

b) Qualidade da produção em termos de: Teses, Dissertações, artigos e outros trabalhos

científicos publicados pertinentes a área;

4. Produção Intelectual:

a) Publicações qualificadas em termos de quantitativo individual;

b) Distribuição de publicações qualificadas em termos da relação deste quantitativo pelo

corpo docente permanente;

c) Produções consideradas relevantes em termos de técnicas, patentes e outras;

d) Produção artística em termos de pertinência a área;

5. Inserção social em termos local, regional e nacional.

Para o quadriênio 2021-2024 (Portaria CAPES nº 122, de 5 de agosto de 2021), a CAPES

altera o quantitativo de cinco quesitos para três, denominando-os, então, como itens, sendo:



Quesito 1 - Programa: destinado a avaliar o funcionamento, estrutura e planejamento do

programa de pós-graduação em relação a seu perfil e seus objetivos, contendo os seguintes

itens:

 item 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;

 item 1.2: perfil do corpo docente, e sua compatibilidade e adequação à Proposta

do Programa;

 item 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; e

 item 1.4: processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do programa,

com foco na formação discente e na produção intelectual.

Quesito 2 - Formação: destinado a avaliar o foco na qualidade dos recursos humanos

formados, contendo os seguintes itens:

 item 2.1: qualidade e adequação das teses, dissertações ou equivalente em

relação às áreas de concentração e linhas de pesquisa do programa;

 item 2.2: qualidade da produção intelectual de discentes e egressos;

 item 2.3: destino, atuação e avaliação dos egressos do programa em relação à

formação recebida;

 item 2.4: qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do

corpo docente do programa; e

 item 2.5: qualidade e envolvimento do corpo docente em relação às atividades

de formação no programa.

Quesito 3 - Impacto: destinado a avaliar os impactos gerados pela formação de recursos

humanos e a produção de conhecimentos do programa, contendo os seguintes itens:

 item 3.1: impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da

natureza do programa;

 item 3.2: impacto econômico, social e cultural do programa; e

 item 3.3: internacionalização, inserção (local, regional, nacional) e visibilidade

do programa.

Destaca-se que para esta métrica avaliativa, considera-se:



 nota 3, enquanto padrão regular, àquele Programa que obtiver conceito regular no

quesito (2) – Corpo docente + um quesito (1 – Proposta do Programa e/ou 3 – Corpo

discente, Teses e Dissertações), observando-se que não poderá receber nenhum conceito

insuficiente em qualquer dos cinco quesitos;

 nota 4 àquele Programa que obtiver conceito bom em três dos cinco quesitos, sendo

obrigatoriamente nos quesitos (2) - Corpo Discente, Teses e Dissertações + um quesito

com conceito bom (1 – Proposta do Programa e/ou 3 – Corpo discente, Teses e

Dissertações), observando-se que não poderá ter recebido conceito fraco ou insuficiente

em qualquer um dos cinco quesitos; e,

 nota 5 àquele Programa que obtiver conceito muito bom no quesito (2) – Corpo

docente + pelo menos um quesito com conceito muito bom (1 – Proposta do Programa

e/ou 3 – Corpo discente, Teses e Dissertações), observando-se que não poderá receber

conceitos regular, fraco ou insuficiente em nenhum dos cinco quesitos.

 As notas 6 e 7 são possíveis apenas aos Programas que tenham, também, a oferta de

Doutorado nos dois últimos quadriênios

É importante ainda destacar que, em acordo a Nota Técnica nº

59/2020/CGCQES/DAES/INEP a nota final dos Programas Stricto sensu são interferentes no

cálculo do índice Geral de Cursos (IGC), somando-se aos demais fatores componentes, em acordo a

conversão de nota do Programa para a nota de composição no IGC, respectivamente: 3 para 4; 4

para 4,5; 5 para 5; e para os Programas que também ofertam Doutorado, as notas 6 e 7 são

correspondentes a nota final 5, também.

III. OBJETIVOS DO PROCESSO PERMANENTE DE AUTOAVALIAÇÃO DO

PPGEN/UNICENTRO

 Objetivo Geral:

Avaliar a contribuição para a formação e qualificação dos profissionais de Ensino de

Ciências Naturais e Matemática visando inovações e aprimoramentos na prática docente, a

produção e a disseminação de conhecimento científico.

 Objetivos específicos:

I. Sistematizar dados quantitativos e qualitativos para monitorar a evolução do

PPGEN/UNICENTRO;

II. Acompanhar o processo de formação discente, incluindo os egressos do programa;



III. Refletir os resultados obtidos a fim de detectar avanços e limitações do programa e,

desse modo, corrigir sua trajetória em busca de melhoramentos;

IV. Auxiliar o acompanhamento do desempenho docente, junto ao Colegiado, de acordo

com a meta do programa, planejamento estratégico e/ou instruções normativas do

programa;

V. Fornecer as informações necessários para auxiliar o preenchimento da Plataforma

Sucupira/Capes pela coordenação do programa.

IV. ESTRATÉGIAS E INSTRUMENTOS

Realizada a etapa de composição responsável pela autoavaliação do PPGEN/UNICENTO,

tem-se sequência com as propostas de instrumentos diagnóstico-perceptivos componentes do

Processo Permanente de Autoavaliação, para a avaliação dos quesitos: programa, formação e

impacto da sociedade, em acordo com a Portaria CAPES nº 122, de 5 de agosto de 2021 e

Resolução nº 60 - CEPE/UNICENTRO, de 23 de outubro de 2020.

Após esta segunda etapa, far-se-á a sensibilização da comunidade acadêmica diretamente

envolvida no PPGEN/UNICENTRO por meio de apresentações do Processo Permanente de

Autoavaliação demonstrando sua estrutura, agentes envolvidos, objetivos, quesitos e itens a serem

avaliados, quem avalia e o que será avaliado, explicitando ser este um processo contínuo onde todos

os quesitos e respetivos itens de avaliação devem ser desenvolvidos quadrienalmente, em

acompanhamento ao calendário CAPES. Destaca-se que em cada um dos itens, serão realizadas

sensibilizações com as populações diretamente envolvidas, explicitando o quesito, os itens, os

instrumentos e a importância da etapa apara o processo, como um todo.

A comissão de auto-avaliação realizará suas reuniões de trabalho nas dependências do

PPGEN/UNICENTRO, ou remotamente via meet, os documentos necessários dados censitários

serão reunidos e organizados pela comissão (e, caso necessário, outros docentes, discentes e

secretaria do Programa) e os questionários perceptivos serão disponibilizados via google forms.

O acompanhamento sistemático das etapas e a realização das fases de sensibilização

necessárias ao desenvolvimento e implantação deste Processo Permanente de Autoavaliação são de

responsabilidade da Comissão Interna de Autoavaliação do PPGEN/UNCENTRO.

Os relatórios do Processo Permanente de Autoavaliação do PPGEN/UNICENTRO contendo

os resultados diagnosticados e a meta-avaliados serão apresentados, anualmente, em Assembléia

Geral e na página web do Programa. Para as assembleias gerais, são convocados todos os alunos e

docentes do programa.



Esses dados serão monitorados e utilizados para estabelecer novas implementações e

diálogos, sensibilizar, desconstruir, evidenciar as potencialidades e fragilidades do programa, a fim

de consolidar e avançar em qualidade.

A periodicidade de aplicação dos questionários situacionais e perceptivos será anual e de

responsabilidade conjunta entre a Coordenação do Curso e a Comissão de Avaliação Interna

vigentes.

Os instrumentos avaliativos são:

a) Questionários situacionais:

 Formulário anual de Produção Docente (anexo I): formulário disponibilizado pela

coordenação, conforme Sucupira, a ser preenchido anualmente de modo individual

por docentes do Curso. Deve-se observar a necessária atualização na Plataforma

Lattes para que não ocorram incoerências de dados na finalização da avaliação

quadrienal CAPES. Exemplo no anexo I.

 Questionário situacional socioeducacional e de expectativas dos alunos ingressantes

(anexo II): via google forms a ser respondido pelo aluno ingressante na primeira

semana de aulas.

b) Questionários perceptivos:

 Programa, formação e auto-avaliação (anexo III): via google forms a ser respondido

pelos alunos, anualmente.

 Docência e disciplina (anexo IV): via google forms a ser respondido pelos alunos,

respectivamente ao final de cada disciplina.

 Egressos (anexo V): via google forms a ser respondido pelos alunos egressos,

anualmente (por 5-7 anos).

c) Ficha de avaliação – Área de Ensino – Avaliação Quadrienal:

Trata-se de Ficha de Avaliação – Pesos e Quesitos propostos pela Diretoria de Avaliação

(DAV) - CAPES que traz os critérios quantitativos e qualitativos avaliados pela CAPES em seu

processo quadrienal. Esta ordenação de quesitos, itens e critérios será trabalhada pela Comissão

Interna de Avaliação e pelo Colegiado do Curso enquanto condição situacional e de

acompanhamento do curso.



d) Grupos Focais:

Grupos focais são aqueles que dialogam sobre uma temática, visando trocas, descobertas,

aprofundamentos e debates. No PPGEN, os grupos focais ocorrerão preferencialmente durante as

Assembleias convocadas pelo programa, com docentes e discentes, de acordo com os quesitos

dispostos no Quadro 1.

Em suma, o cenário avaliativo previsto para o PPGEN, resumidamente, está descrito no

Quadro 1. Esclarece-se que a base documental necessária traduz-se pela legislação vigente,

depreendendo quais são os requisitos legais e normativos para que se possa ofertar o Programa. O

censo interno refere-se ao levantamento de informações de discentes e docentes que fazem (e

fizeram) parte do programa PPGEN.



Quadro 1 – Cenário avaliativo
Quesito O que avalia Quem avalia Metodologia

Programa

Perfil do corpo docente (titulação e
diversidade de origem) e adequação a
proposta do Programa

Coordenação/Colegiado Grupo focal e
Análise Documental

Articulação, aderência e atualização das áreas
de concentração, linhas de pesquisa

Coordenação/Colegiado Grupo focal

Relação de projetos em andamento e estrutura
curricular

Coordenação/Colegiado Grupo focal e
Formulário Anual de
Produção

Objetivos, missão e modalidade do
programa

Coordenação/Colegiado Grupo focal

Planejamento estratégico do programa -
PEP, em relação ao PDI

Coordenação/Colegiado Grupo focal e
Análise Documental

Planejamento estratégico do programa -
PEP, em relação a produção intelectual

Coordenação/Colegiado Grupo focal e
Análise Documental

Formação

Qualidade e adequação das dissertações ou
equivalente em relação às áreas de
concentração e linhas de pesquisa do
programa;

Coordenação/Colegiado Grupo focal e
Análise Documental e
Formulário Anual de
Produção

Qualidade e envolvimento do corpo docente
em relação às atividades de formação no
programa

Coordenação/Colegiado Grupo focal

Qualidade das atividades de pesquisa e da
produção intelectual do corpo docente do
programa

Coordenação/Colegiado Grupo focal e
Análise Documental e
Formulário Anual de
Produção

Quantitativo de trabalhos defendidos no
período da avaliação

Coordenação/Secretaria Censo interno

Relação docente permanente com a
dimensão do corpo discente

Coordenação/Secretaria Censo interno

Impacto

Caráter inovador da produção Coordenação/Colegiado/
Comissão Auto-avaliação

Grupo Focal e
Análise Documental e
Formulário Anual de
Produção e
Questionários
Perceptivos

Impacto econômico, social e cultural do
programa

Coordenação/Colegiado/
Comissão Auto-avaliação

Grupo Focal e
Análise Documental e
Formulário Anual de
Produção e
Questionários
Perceptivos

Internacionalização Coordenação/Colegiado/
Comissão Auto-avaliação

Grupo Focal e
Análise Documental e
Formulário Anual de
Produção e
Questionários
Perceptivos

Publicações qualificadas do corpo docente Coordenação/Colegiado/
Comissão Auto-avaliação

Grupo Focal e
Análise Documental e
Formulário Anual de
Produção e
Questionários
Perceptivos



V. PEP E META-AVALIAÇÃO:

O Planejamento Estratégico do Programa - PEP, do PPGEN/UNCIENTRO, a partir do

objetivo geral do PPGEN/UNICENTRO, pode-se afirmar em sintonia com o PDI/UNICENTRO, a

partir da Visão Institucional da UNICENTRO

Ser referência em termos de qualidade em universidade pública, democrática e autônoma,
com gratuidade na oferta de Cursos de Graduação e Pós-graduação Stricto Sensu, com
atuação nos cenários regional, nacional e internacional, a partir de ações cooperativas e
integradas dos seus órgãos administrativos e setores de conhecimento com a sociedade, de
forma a contribuir para o dinamismo socioeconômico, educativo, cultural, científico e
tecnológico em sua área de atuação. (PDI, 2018-2022, p. 26)

É, também, atuante nas Diretrizes Estratégicas da UNICENTRO para o Pós-Graduação (PDI,

2018-2022, p. 70) ao buscar a integração em termos de internacionalização por meio de eventos,

palestras e outras ações, assim consolidando, em conjunto cm ações de integração com a Graduação

e com a Extensão, integrando, também, as ações de pesquisa desde a Iniciação Científica e Iniciação

Tecnológica, as suas políticas de ensino no Programa.

A partir destes posicionamentos, fundamenta-se o PEP do PPGEN/UNICENTRO e, assim,

o plano de metas para o quadriênio 2021-2024, organizado em documento separado.

A meta-avaliação consiste em analisar o desenvolvimento e o sucesso do atingimento das

metas prospectadas em PEP, ajustadas pelos resultados obtidos no contínuo exercício do Processo

Permanente de Autoavaliação do PPGEN/UNICENTRO acompanhando as implementações

decorrentes, seus sucessos e seus não atingimentos em relação aos objetivos específicos pensados

neste Processo Permanente de Autoavaliação.

É o resultado da meta-avaliação que consolida os avanços atingidos no desenvolvimento das

políticas do Programa, seus processos e suas ações. Em outros termos, a meta-avaliação é o que

completa a avaliação interna, é onde estão as ações de retorno, é a validação do plano de metas em

PEP.
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ANEXO 1

Formulário Produção Docente

(Sucupira)

ATENÇÃO: Atualize seus dados na Plataforma Lattes!!!

PLATAFORMA SUCUPIRA - COLETACAPES - PPGEN

Instituição de Ensino UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
(UNICENTRO)

Programa Ensino de Ciências Naturais e Matemática (40014010011P6)

ANO 202X

NOME DO PROFESSOR: ______________________________________________________

1. INFORMAÇÕES DAGRADUAÇÃO (concluído)

Número de disciplinas
Carga horária total (anual) de disciplinas
Número de Orientação de Iniciação Científica
Número de Tutorias
Número de TCC/Monografia

2. AFASTAMENTO

( ) Não
( ) Sim

Tipo do afastamento:______________________ Período: ________________________

3. PARTICIPAÇÃO EM OUTROS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO - PPGs

( ) Não
( ) Sim

Indicar quais os mestrados e doutorados que atuou em 2021:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



4. PROJETOS DE PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃO/INOVAÇÃO/OUTROS EM
VIGÊNCIA OU CONCLUÍDO EM 202X (QUE CONTEMPLEM ALUNOS DA
GRADUAÇÃO E DAPÓS-GRADUAÇÃO).

PROJETO 1

Nome do Projeto

Forma de participação ( ) Coordenador ( ) Participante

Linha de Pesquisa ( ) Métodos de Ensino e Aprendizagem em Ciências e Biologia
( ) Métodos de Ensino e Aprendizagem em Física

( ) Métodos de Ensino e Aprendizagem em Matemática

( ) Métodos de Ensino e Aprendizagem em Química

Data de início:
Data de término:
Natureza do Projeto: ( ) Inovação ( ) Extensão ( ) Pesquisa ( ) Ensino ( ) Outra

( ) Projeto Interinstitucional
Situação do Projeto: ( ) Concluído ( ) Em andamento ( ) Desativado
Descrição resumida: DESCREVER

MEMBROS DO PROJETO/CATEGORIA

Nome
Categoria

(Discente; Docente; Participante Externo; Pós-
Doc; Egresso)

FINANCIADORES DO PROJETO
Natureza do Financiamento:
( ) Bolsa
( ) Outro auxílio financeiro
( ) Sem auxílio
Nome do financiador: sua seleção é__________________________________________



OUTRA? QUAL?________________________________________

Data de Início:
Data de Fim:
OBS. REPLICAR PARAOUTROS PROJETOS

5. PRODUÇÃO - 202X

5.1. Livros ou capítulo de livros

A Produção é vinculada a Trabalho de
Conclusão?

( ) não
( ) sim; informe o nome do discente; para encontrar o
trabalho de conclusão associado a ele

_______________________________________________

A Produção é vinculada a algum
projeto de pesquisa/extensão/ensino
docente?

( ) não
( ) sim; informe o título do projeto:
_______________________________________________

AUTORES DA PRODUÇÃO

Preencher nome e categoria (discente, docente, participante externo, pós-doc, egresso, ou sem categoria)

Nome Categoria
1

2

3

…

DETALHAMENTOS

Tipo: BIBLIOGRÁFICA

Subtipo: LIVRO

Título da Obra
(CAPA)
Título do Capítulo

ISBN

Ano da Primeira
Edição
Número de páginas
da obra
Tiragem

Reedição

Reimpressão



Meio de divulgação ( )Obra Digital Eletrônica ( ) Obra impressa

URL

Idioma ( ) Idioma Nacional
( ) Publicação Multilingue
( ) Idioma Estrangeiro

Cidade / País

Natureza da Obra ( )Anais de congresso com texto
completo
( )Anais de congresso (apenas
resumo)
( )Enciclopédia

( )Coleção
( )Dicionário
( )Obra Única
( )Coletânea

Natureza do Conteúdo ( )Didática
( )Técnica/Manual

( )Tradução de obra clássica do idioma
original
( )Resultado de Projeto de pesquisa
( ) Relato profissional
( ) Artística

Tipo da Contribuição
na Obra

( )Capítulo
( )Verbete
( )Introdução
( )Prefácio

( )Posfácio
( )Apresentação
( )Obra completa

Número de Páginas da
contribuição na Obra
(ex. número de páginas
do capítulo)
Tipo de Editora ( ) Editora Estrangeira Comercial

( ) Editora Universitária Estrangeira
( ) Programa
( ) Outra
( ) Editora Brasileira Comercial
( ) Editora Universitária Brasileira
( ) Instituição Científica
( ) IES do programa

Nome da editora

Cidade da Editora

Financiamento ( ) Própria Editora
( ) Edital de Fomento
( ) Agência de Fomento Nacional
( ) Outro
( ) Associação Científica e/ou profissional
( ) Parceria com Organização
( ) Agência de Fomento Internacional

Nome do Financiador

Conselho Editorial
(a opção “outra” deve
ser selecionada para
sinalizar um conselho
misto, formada por
membros nacionais e
internacionais)

( ) Membros Nacionais
( ) Não se aplica
( ) Outra
( ) Membros Internacionais

Distribuição e Acesso ( ) Venda comercial
( ) Acesso Universal Livre

Informações Sobre
Autores
(informar se a obra
possui informações
detalhadas dos

( ) Sim
( ) Não



autores, por ex.
minicurrículos)
Parecer e Revisão por
pares

( ) Sim
( ) Não

Índice Remissivo ( ) Sim
( ) Não

Premiação ( ) Instituição Nacional
( ) Não se aplica
( ) Instituição Internacional

Nome da Instituição
da Premiação
Data da Premiação

Indicação como Obra
de Referência

( ) Instituição Nacional
( ) Não se aplica
( ) Instituição Internacional

Nome da Instituição

Data da Indicação

Tradução da obra para
outros idiomas

( ) Sim
( ) Não

Natureza do texto ( ) Obra autoral que envolve a sistematização de resultados de um programa
de pesquisa conduzido pelo próprio autor, fruto de sua trajetória profissional
( ) Coletâneas organizadas resultantes de pesquisas afins e grupos de
pesquisa em rede
( ) Relato e discussão de programas de pesquisa multicêntricas (envolvendo
redes amplas de pesquisadores)
( ) Relato e discussões de projetos específicos de pesquisa
( ) Apresentação e discussão de proposição teórica ou metodológica original
( ) Texto de revisão ou de discussão da literatura de um tema ou uma área
( ) Outra (especificar):
( ) Obras traduzidas de outros idiomas que mantenham aderência com às
linhas de pesquisa e projetos dos docentes
( ) Sistematização de conhecimentos disponíveis (livro texto para o ensino de
graduação e pós-graduação), com claro embasamento de pesquisa científica e
elevada qualidade didática
( ) Sistematização de conhecimentos disponíveis (livro texto para o ensino de
graduação ou ensino médio), sem relação direta com a pesquisa realizada mas
com boa qualidade didática
( ) Sistematização de conhecimentos disponíveis (livro texto para o ensino de
graduação ou ensino médio), sem relação direta com a pesquisa realizada e
menor qualidade didática
( ) Texto de difusão de conhecimentos da área
( ) Relato de experiência(s) profissional(is) sem característica de investigação
( ) Ensaios que expressam pontos de vista do autor sobre assuntos relevantes
para a área

Leitor preferencial ( ) Obras acadêmicas destinadas a pesquisadores , docentes e especialistas
da área e áreas afins
( ) Outros (especificar):
( ) Obras destinadas ao público em geral
( ) Obras acadêmicas destinadas a alunos da graduação e pós-graduação

Origem da obra ( ) Originada de grupos ou redes de pesquisa internacionais
( ) Originada de outros grupos ou redes de pesquisa nacionais
( ) Originada de grupos interinstitucionais de pesquisa
( ) Não envolve grupo ou redes de pesquisa
( ) Originada de grupos ou redes de pesquisa interna ao programa

Observação

Arquivo ***

***ATENÇÃO!!!



Enviar arquivo pdf do e-book, ou, para obras impressas, arquivo pdf com as seguintes
informações:
- Capa e contracapa;
- Índice remissivo;
- Prefácio/Introdução;
- Sumário;
- Conselho Editorial;
- Informação se teve revisão por pares;
- Apresentação/Informações dos autores;
- Premiações, se houver;
- Ficha bibliográfica;
- Financiamento, se houver, com inclusão de carta comprovando financiamento ou trecho do livro;
- Duas páginas iniciais de cada capítulo (no caso de coletânea) ou duas páginas do capítulo inicial e do capítulo final (no
caso de obra completa).
O conteúdo do anexo não ficará disponível publicamente, mas apenas para as comissões de classificação de produtos e
avaliação.

OBS. Replicar para os demais livros/capítulos

5.2. Artigos

Artigo 1

A Produção é vinculada a Trabalho de
Conclusão?

( ) não
( ) sim; informe o nome do discente; para encontrar o
trabalho de conclusão associado a ele

_______________________________________________

A Produção é vinculada a algum
projeto de pesquisa/extensão/ensino
docente?

( ) não
( ) sim; informe o título do projeto:
_______________________________________________

AUTORES DA PRODUÇÃO

Preencher nome e categoria (discente, docente, participante externo, pós-doc, egresso, ou sem categoria)

Nome Categoria
1

2

3

….

Título da obra:
ISSN:
DOI:
Número de páginas:
Título da Revista:



Qualis:
Meio de divulgação:
URL de divulgação da obra:
Natureza da obra:
N. de páginas de contribuição da obra:
Público alvo da obra:

OBS. Replicar para os demais artigos

5.3. Produção técnica - PTT

Produto 1

Subtipo:
( ) técnica-desenvolvimento de material didático/instrucional
( ) técnica-desenvolvimento de produto/tecnologia (software/aplicativo/produto mídia)
( ) técnica-editoria
( ) técnica-curso de curta duração, preparatório, de formação profissional, etc
( ) técnica-patente
( ) técnica-outro: _______________________________________________________

Tem vínculo com o TCC (dissertação) do aluno?
( ) Não
( ) Sim, com o aluno ______________________________________________________

Tem vínculo com projeto de pesquisa?
( ) Não
( ) Sim; qual: __________________________________________________________

Título do Produto: ______________________________________________________________

Breve relato sobre a importância do produto, impacto gerado, indicando local onde foi
desenvolvido e público alvo:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DETALHAMENTOS
(QUANDO HOUVERALTERNATIVAS, SELECIONARAPENAS UMA!)

Natureza

Divulgação ( ) Filme
( ) Hipertexto



( ) Impresso
( ) Meio digital
( ) Meio magnético
( ) Vários
( ) Outros

País

Idioma

DOI Número:
URL:

PTT- Correspondência
com novos subtipos

Sua seleção é:

______________

PTT - Finalidade
PTT – Impacto - Nível ( ) Alto - gerado no Programa, aplicado e transferido para um sistema, no qual seus

resultados, consequências ou benefícios são percebidos pela sociedade.
( ) Médio - gerado no Programa, aplicado no sistema, mas não foi transferido para
algum segmento da sociedade.
( ) Baixo - gerado apenas no âmbito do Programa e não foi aplicado nem
transferido para algum segmento da sociedade.

PTT – Impacto - Demanda ( ) Espontânea
( ) Por concorrência
( ) Contratada

PTT – Impacto – Objetivo
da Pesquisa

( ) Experimental
( ) Solução de um problema previamente identificado
( ) Sem um foco de aplicação inicialmente definido

PTT – Impacto – Área ( ) Econômico



impactada pela produção ( ) Saúde
( ) Ensino
( ) Social
( ) Cultural
( ) Ambiental
( ) Científico
( ) Aprendizagem

PTT – Impacto - Tipo ( ) Potencial - efeito ou benefício de uma produção previsto pelos pesquisadores
antes de esta ser efetivamente utilizada pelo público-alvo. É o efeito planejado ou
esperado.
( ) Real - efeito ou benefício que pode ser medido a partir de uma produção que se
encontra em uso efetivo pela sociedade ou que foi aplicado no sistema. Isso é, serão
avaliadas as mudanças diretamente atribuíveis à aplicação do PTT com o público-
alvo.

PTT -Descrição do Tipo
de Impacto
PTT- Replicabilidade -
Possibilidade de o PTT ser
repetido, mesmo com
adaptações, em diferentes
contextos daquele em que o
mesmo foi produzido.

( ) SIM
( ) NÃO

PTT - Abrangência ( ) Internacional
( ) Nacional
( ) Regional
( ) Local

PTT – Complexidade ( ) Alta - O PTT é concebido a partir da observação e/ou da prática do profissional
e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese, apresenta método claro.
Explica de forma objetiva a aplicação e análise do produto, há uma reflexão sobre o
PTT com base nos referenciais teórico e teórico-metodológico, apresenta associação
de diferentes tipos de conhecimento e interação de múltiplos atores - segmentos da
sociedade, identificável nas etapas/passos e nas soluções geradas associadas ao
produto, e existem apontamentos sobre os limites de utilização do PTT.
( ) Média - O PTT é concebido a partir da observação e/ou da prática do
profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese. Apresenta
método claro e explica de forma objetiva a aplicação e análise do produto, resulta da
combinação de conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis nos diferentes atores -
segmentos da sociedade.
( ) Baixa - O PTT é concebido a partir da observação e/ou da prática do
profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese. Resulta do
desenvolvimento baseado em alteração/adaptação de conhecimento existente e
estabelecido sem, necessariamente, a participação de diferentes atores - segmentos da
sociedade.
( ) Sem complexidade - Não existe diversidade de atores - segmentos da
sociedade. Não apresenta relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao
desenvolvimento do PTT.

PTT – Inovação ( ) Alto teor inovativo - desenvolvimento com base em conhecimento inédito.
( ) Médio teor inovativo - combinação e/ou compilação de conhecimentos pré-
estabelecidos.
( ) Baixo teor inovativo - adaptação de conhecimento existente.
( ) Sem inovação aparente



PTT – Setor da
Sociedade Beneficiado
pelo Impacto

Sua seleção é:

______________

PTT - Declaração de
vínculo do produto com
PDI da Instituição

( ) SIM
( ) NÃO

PTT – Houve fomento? ( ) Financiamento
( ) Cooperação
( ) Não houve

DESCREVER (qual/período):

PTT – Há registro/depósito
de propriedade intelectual

( ) SIM
( ) NÃO

PTT – Estágio da
Tecnologia

( ) Piloto/protótipo
( ) Em teste
( ) Finalizado/implantado

PTT – Há transferência
de
tecnologia/conhecimento

( x ) SIM
( ) NÃO

PTT - URL

Observação

Arquivo anexar

OBS. Replicar para os demais PTTs

DADOS DOS COAUTORES DAS PRODUÇÕES
(que não são do programa PPGEN)

EMARTIGOS e LIVROS/CAPÍTULOS LIVRO
APENAS DOANO 202X

Os dados solicitados devem ser replicados para todos os coautores.



DADOS DO COAUTOR

Nome:
Tipo de documento: CPF
Número do documento (CPF):
Data de Nascimento:
País do Documento:
Nacionalidade:
e-mail:
Abreviatura (do nome, como aparece nas produções):
Tipo de Participação

( ) co-autor
( ) examinador externo
( ) outro
( ) co-orientador

Início da Participação (data):
Titulação:

( ) doutorado
( ) doutorado profissional
( ) mestrado
( ) mestrado profissional
( ) graduação

Ano da Titulação:
Instituição (que trabalha):
País da Instituição:

Área do Conhecimento:
A seleção é: ______________________________________________________



_____________________________________________________
CIÊNCIAS EXATAS E DATERRA (10000003)

MATEMÁTICA (10100008)
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (10200002)
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (10300007)
ASTRONOMIA (10400001)
FÍSICA (10500006)
QUÍMICA (10600000)
GEOCIÊNCIAS (10700005)
OCEANOGRAFIA (10800000)

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (20000006)
ZOOLOGIA (20400004)
ECOLOGIA (20500009)
MORFOLOGIA (20600003)
FISIOLOGIA (20700008)
BIOQUÍMICA (20800002)
BIOFÍSICA (20900007)
FARMACOLOGIA (21000000)
IMUNOLOGIA (21100004)
MICROBIOLOGIA (21200009)
PARASITOLOGIA (21300003)
BIOLOGIAGERAL (20100000)
GENÉTICA (20200005)
BOTÂNICA (20300000)

ENGENHARIAS (30000009)
CIÊNCIAS DA SAÚDE (40000001)
CIÊNCIAS AGRÁRIAS (50000004)
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (60000007)
CIÊNCIAS HUMANAS (70000000)

FILOSOFIA (70100004)
SOCIOLOGIA (70200009)
ANTROPOLOGIA (70300003)
ARQUEOLOGIA (70400008)
HISTÓRIA (70500002)
GEOGRAFIA (70600007)
PSICOLOGIA (70700001)
EDUCAÇÃO (70800006)
CIÊNCIA POLÍTICA (70900000)
TEOLOGIA (71000003)

LINGÜÍSTICA, LETRAS EARTES (80000002)
MULTIDISCIPLINAR (90000005)

CIÊNCIAS AMBIENTAIS (90500008)
ENSINO (90200000)
MATERIAIS (90300009)
BIOTECNOLOGIA (90400003)
INTERDISCIPLINAR (90100000)
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ANEXO II

QUESTIONÁRIO PARAOS INGRESSANTES
-PPGEN-UNICENTRO

Este questionário tem por objetivo coletar informações para o processo de autoavaliação do

programa PPGEN, referente ao ano de _____. Estas informações são necessárias para o

preenchimento da Sucupira, que é base para avaliação de programas de pós-graduação e, também,

para atender o regulamento do processo de autoavaliação dos programas de pós-graduação Strictu

Sensu da UNICENTRO (RESOLUÇÃO Nº 60-CEPE/UNICENTRO, DE 23 DE OUTUBRO DE

2020).

QUESTÕES

1. Qual é a Cidade-Estado em que reside atualmente? ___________________________

2. Você trabalha na mesma cidade em que reside?

( )Sim ( )Não, eu trabalho na cidade de ______________ ( ) Não trabalho

3. Você já está atuando como professor?

( )Sim ( )Não

Se Sim, responda as perguntas abaixo:

3.1. Leciona apenas em uma escola? ( )Sim ( )Não

Se sua resposta for Não, cite em quantas escolas: ___________

3.2. Leciona qual(is) disciplina(s) e em qual etapa da Educação Básica?______

3.3. Normalmente, qual é a sua carga horária semanal em sala de aula?_______

3.4. Qual é sua área de formação?_____________

3.5. Leciona somente a disciplina de sua área de formação? ( )Sim ( )Não

Se sua resposta for Não, cite quais outras disciplinas você leciona:_____

4. Você já faz parte de um Grupo de Pesquisa ou Estudo? ( )Sim ( )Não

Se sua respostar for Sim, informe qual(is):_________________

5. Você já realiza, ou já realizou estudos, com produção acadêmica, vinculado a participação em

projetos de pesquisa, ensino ou de extensão? ( )Sim ( )Não

Se sua resposta for Sim, cite qual(is):_____________________

6. Como esse programa (PPGEN) contribuirá para sua vida profissional?
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ANEXO III

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS E DOS PROFESSORES
PELOSALUNOS - PPGEN

Nesse questionário você vai se avaliar como aluno e avaliar a disciplina que cursou e o professor
que a ministrou.

ATENÇÃO!!! Observe que para responder a maioria das questões você deverá atribuir um valor
conceitual de 1 a 5, sendo 1 o PIOR conceito e 5 o MELHOR conceito.

AVALIADOR: ALUNO
AVALIADO: DISCIPLINA, PROFESSOR e AUTOAVALIAÇÃO

Nome da disciplina: ______________________________________________
Nome do professor da disciplina: ___________________________________

1. Sobre a aprendizagem/o aprofundamento de conhecimento, você analisa como:
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

2. Sobre a(s) avaliação(ões) desenvolvidas na disciplina, você conceitua:
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

3. Com relação a bibliografia usada e indicada para estudo na disciplina, você conceitua como:
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

4. Quanto a sua assiduidade nas aulas dessa disciplina, você conceitua como:
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

5. Sobre seu empenho para tirar dúvidas do conteúdo e sua participação em sala de aula, você
conceitua:

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

6. Com relação ao seu cumprimento das atividades/das leituras solicitadas na disciplina, você
analisa como:

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

7. Sobre sua interação com o professor, você conceitua como:
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

8. Como você se avalia nesta disciplina:
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

9. O plano de ensino da disciplina apresentado pelo professor você conceitua como:
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( ) o professor não apresentou o plano

10. Sobre o método de ensino utilizado pelo professor você conceitua como:
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

11. Quanto a clareza na explicação do conteúdo pelo professor, você analisa como:
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( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

12. Como você conceitua as formas de avaliação nesta disciplina?
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

13. Com relação a assiduidade do professor, você conceitua:
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

14. Quanto ao professor motivar os alunos a participarem/discutirem/expressarem suas ideias, você
analisa como:

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

15. Sobre o domínio e a atualização do conteúdo pelo professor, você analisa como:
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

16. Sobre a disponibilidade do professor para auxiliar/atender os alunos, você avalia:
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

17. Sobre o professor relacionar a disciplina às atribuições/competências profissionais, você analisa
como:

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

18. Como você avalia o professor desta disciplina:
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

19. Aponte até três aspectos positivos e fragilidades, por ordem de importância, desta disciplina.

20. Sugestão de melhorias para esta disciplina.
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ANEXO IV

Questionário de Avaliação para o Pós-Graduando - PPGEN-UNICENTRO
(aplicado ao final de cada ano)

Este formulário tem por objetivo coletar informações para o processo de autoavaliação do

programa PPGEN, referente ao ano de ______. Estas informações são necessárias para o

preenchimento da Sucupira, que é base para avaliação de programas de pós-graduação e, também,

para atender o regulamento do processo de autoavaliação dos programas de pós-graduação Strictu

Sensu da UNICENTRO (RESOLUÇÃO Nº 60-CEPE/UNICENTRO, DE 23 DE OUTUBRO DE

2020).

Você avaliará as seguintes dimensões:

I. PROGRAMA, em relação ao funcionamento e infraestrutura do programa PPGEN (o corpo

docente é avaliado, por vocês alunos, em outro questionário).

II. FORMAÇÃO, em relação a qualidade da formação, levando em consideração as estratégias do

PPGEN, e de seus docentes, direcionadas ao ensino, a pesquisa e a extensão, a orientação e sua

autoavaliação.

III. AUTOAVALIAÇÃO.

ATENÇÃO!!! Observe que para responder as próximas questões referentes as estas três dimensões,

você deverá atribuir um valor conceitual de 1 a 5, sendo 1 o PIOR conceito e 5 o MELHOR

conceito.

I. AVALIAÇÃO DADIMENSÃO PROGRAMA

1. Considerando a infraestrutura da biblioteca, e o acervo bibliográfico, do PPGEN você conceitua:

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

2. Sobre as salas de aulas e demais dependências do prédio do PPGEN:

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

3. Em relação às suas necessidades de informações, como você conceitua a página eletrônica do

PPGEN (design; layout; conteúdo; navegabilidade)?

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5
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4. Quanto a velocidade da internet (download; upload) no prédio do PPGEN:

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

5. Em relação ao acesso aos periódicos, ao portal CAPES e ao Catálogo de Teses e Dissertações,

como você conceitua as orientações recebidas durante o curso?

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

6. Sobre a coordenação do PPGEN, como você avalia:

6.1.Gestão (organização, gerenciamento)

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

6.2. Disponibilidade, atendimento e comunicação

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

Comentário (opcional):___________________________________________

7. Sobre a secretaria do PPGEN, como você avalia:

7.1.Gestão (organização, gerenciamento)

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

7.2.Disponibilidade, atendimento em tempo hábil e comunicação

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

Comentário (opcional):___________________________________________

II. AVALIAÇÃO DADIMENSÃO FORMAÇÃO

8. Em relação as ações e estratégias referentes à interdisciplinaridade, como você conceitua o curso:

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( ) Sem opinião

Comentário (opcional):___________________________________________

9.Você já participou de alguma atividade (projeto/evento) de extensão promovida pelo PPGEN

nesse ano?

( ) Não

( ) Sim, qual(is): ________________________________________________

10. Como você conceitua as ações desenvolvidas na UNICENTRO-PPGEN em relação a promoção

de atividades de extensão (eventos, cursos, projetos):

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( ) Sem opinião
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Comentário (opcional):_____________________________________________

11. Conceitue as orientações (do programa, do orientador, dos professores) em relação ao incentivo

à produção científica:

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

Comentário (opcional):____________________________________________________________

12. Como você avalia seu orientador em relação a condução e a adequação no processo de

construção da sua pesquisa:

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

Comentário (opcional): ________________________________________________________

AUTOAVALIAÇÃO

13. Em relação a cumprir os prazos estabelecidos pelo orientador e compreender suas orientações,

minha autoavaliação é:

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

14. Em relação ao desenvolvimento da pesquisa, minha autoavaliação é:

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

15. Aponte até três aspectos positivos e fragilidades, por ordem de importância, do PPGEN.
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ANEXO V

Questionário de Avaliação para o Egresso

PPGEN-UNICENTRO

Este formulário tem por objetivo coletar dados e informações para o processo de autoavaliação do

programa PPGEN, referente ao ano de _______. Estas informações são necessárias para o

preenchimento da Sucupira, que é base para avaliação de programas de pós-graduação e, também,

para atender o regulamento do processo de autoavaliação dos programas de pós-graduação Strictu

Sensu da UNICENTRO (RESOLUÇÃO Nº 60-CEPE/UNICENTRO, DE 23 DE OUTUBRO DE

2020).

ATENÇÃO!!! Observe que para responder a maioria das questões você deverá atribuir um valor

conceitual de 1 a 5, sendo 1 o PIOR conceito e 5 o MELHOR conceito.

QUESTÕES

1. Qual é a Cidade-Estado em que reside atualmente? ___________________________

2. Você trabalha na mesma cidade em que reside?

( )Sim ( )Não, eu trabalho na cidade de ______________ ( ) Não trabalho

4. Você já está atuando como professor?

( )Sim ( )Não

Se Sim, responda as perguntas abaixo:

3.1. Leciona apenas em uma escola? ( )Sim ( )Não

Se sua resposta for Não, cite em quantas escolas: ___________

3.2. Leciona qual(is) disciplina(s) e em qual etapa da Educação Básica?______

3.3. Normalmente, qual é a sua carga horária semanal em sala de aula?_______

3.4. Qual é sua área de formação?_____________

3.5. Leciona somente a disciplina de sua área de formação? ( )Sim ( )Não

Se sua resposta for Não, cite quais outras disciplinas você leciona:_____

5. Você ainda participa de Eventos, Grupos de Pesquisa ou Estudos com docentes do PPGEN?

( )Sim ( )Não

Se sua respostar for Sim, informe qual(is):_________________
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6. Você ainda produz (artigos, capítulos de livro, resumos em eventos, projetos) com seu orientador?

( )Sim ( )Não

Se sua resposta for Sim, comente:_____________________

7. Como você conceitua o seu produto educacional quanto ao potencial para impactar o processo de

ensino e aprendizagem da sua área?

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

8. Para você, como o produto educacional pode contribuir com a prática docente dos professores da
Educação Básica?

9. Selecione qual(is) outro(s) impacto(s) o seu produto educacional também contempla:

( ) Econômico
( ) Saúde
( ) Social
( ) Cultural
( ) Ambiental
( ) Científico
( ) Nenhum
( ) Outro (especificar): _____________________________________________________

10. Com relação a abrangência do seu produto educacional, selecione:

( ) Local
( ) Regional
( ) Nacional
( ) Internacional

11. Quanto a inovação, como você conceitua seu produto educacional:

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

12. Como você conceitua o seu produto educacional quanto a melhoria qualidade de vida das
pessoas (transformação social)?
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

13. Existe valorização no mercado para quem realiza um mestrado profissional como o oferecido

pelo PPGEN?

( ) Sim ( ) Parcialmente ( ) Não

13. Avalie o impacto da formação que você recebeu do PPGEN, na sua prática como profissional do

ensino .

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5
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14. Considerando sua formação continuada, caso o PPGEN futuramente amplie sua oferta de curso

também para o nível de Doutorado, você teria interesse em realizar?

( )Sim ( )Não

15. O PPGEN atendeu sua expectativa de formação continuada?

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

16. Aponte até três aspectos positivos e fragilidades, por ordem de importância, do PPGEN.


