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Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: 1.1 O Mestrado Profissional da PUC-MG teve início em 1999 com a área de concentração em

Ortodontia. Em 2001 foi criada a área de concentração em Odontopediatria e, em 2007, a área de Implantodontia.

Em 2010, por decisão do Colegiado do Programa, a área de Odontopediatria foi extinta. Atualmente, o Programa

apresenta 02 áreas de concentração (Ortodontia e Implante), 07 linhas de pesquisa e 42 projetos em andamento.

Durante o quadriênio, a área de Ortodontia contou com 04 linhas de pesquisa e o Implante, com 03. Os projetos

estão distribuídos de forma equilibrada entre as áreas de concentração e linhas de pesquisa; 48% (20 projetos)

concentraram-se na área de Ortodontia e 52% (22 projetos) no Implante. As linhas e os projetos de pesquisa

mostraram-se coerentes e com boa aderência ás áreas de atuação do Programa. Foi possível observar a articulação

entre docentes e discentes no desenvolvimento dos projetos de pesquisa, pois, 57% dos docentes permanentes

foram responsáveis por projetos de pesquisa que contaram com a participação média de 8,5 docentes e 4 discentes

por projeto. O Programa apresentou 27 disciplinas de fundamentação teórica e metodológica, adequadas à proposta

e distribuídas de forma equilibrada entre os docentes permanentes. Conclui-se que as áreas de concentração, linhas

de atuação e disciplinas estão em consonância com os objetivos do Mestrado Profissional e refletem o estágio de

maturidade do Programa. Em síntese, este conjunto de informações denota que este item para o Programa é muito

bom.

 

Ficha de Avaliação

ODONTOLOGIA

Parecer da comissão de área

1 – Proposta do Programa

Itens de Avaliação Peso Avaliação
1.1 Coerência, consistência, abrangência e atualização da(s) área(s) de concentração,
linha(s) de atuação, projetos em andamento, proposta curricular com os objetivos do
Programa

30.0 Muito Bom

1.2. Coerência, consistência e abrangência dos mecanismos de interação efetiva com
outras instituições, atendendo a demandas sociais, organizacionais ou profissionais. 20.0 Muito Bom

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e administração. 30.0 Muito Bom
1.4. Planejamento do Programa visando ao atendimento de demandas atuais ou futuras
de desenvolvimento nacional, regional ou local, por meio da formação de profissionais
capacitados para a solução de problemas e práticas de forma inovadora.

20.0 Muito Bom
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1.2 Em 2010, o colegiado do Programa iniciou reestruturação para promover mudanças em sua linha de condução,

frente aos novos desafios da pós-graduação e a reflexão realizada acerca das potencialidades, qualidades e

deficiências apresentadas pelo Programa. As metas para a consolidação do Programa foram as seguintes:

reestruturação do corpo docente, criação de mecanismos de credenciamento e descredenciamento docente,

reestruturação dos projetos de pesquisa, reuniões periódicas com os docentes permanentes, estratégias de

produção científica qualificada, estimulo a submissão dos projetos a agências de fomento, integração com o curso de

graduação, integração com outros Programas, incremento de parcerias com empresas privadas, melhorias na

infraestrutura e capacitação do corpo docente. Neste sentido, o Programa apresentou integração com outras

instituições em diferentes atividades de cooperação, principalmente no desenvolvimento de projetos de pesquisa em

colaboração. Relatou também convênio de cooperação com o Mestrado Profissional em Biotecnologia e Gestão de

Inovação do Centro Universitário de Sete Lagoas (UNIFEMM), além de parceria com outros Programas da PUC-MG.

Relatou intercâmbio técnico-científico com Universidades americanas (Cleveland, Michigan, Saint Louis e Ann Arbor)

e europeias (Roma e Firenze, na Itália), com mobilidade de docentes e discentes. O planejamento de

internacionalização do Programa refletiu na inserção de docentes em atividades internacionais, na titulação de um

aluno estrangeiro e na fixação de um egresso no exterior. Os resultados gerados pelas relações de colaboração

foram descritos na proposta, sobretudo a produção técnica-científica fruto dos projetos de pesquisa desenvolvidos

em conjunto com outros Programas nacionais e internacionais. Conclui-se que o Programa apresentou de forma clara

e consistente os mecanismos de autoavaliação, acompanhamento de egressos e planejamento futuro, atendendo

grande parte das metas propostas. Em síntese, este conjunto de informações denota que este item para o Programa

é muito bom, conforme parâmetros da Área.

 

1.3 O Programa oferece infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa. A

proposta relatou de forma adequada as instalações clínicas, laboratoriais, salas de orientação e biblioteca. A

infraestrutura de biblioteca possui acesso ao Portal de Periódicos da Capes. Foi realizado planejamento para

ampliação do parque tecnológico e de infraestrutura, com metas e estratégias detalhadas. Este planejamento é

observado desde a última avaliação. Conclui-se que o conjunto de instalações é adequado ás atividades do

Programa. Em síntese, este conjunto de informações denota que este item para o Programa é muito bom, frente aos

parâmetros da Área.

 

1.4 A proposta do Programa está plenamente adequada às necessidades regionais e nacionais quanto à formação

de recursos humanos qualificados, preparados para contribuir com a sociedade. O planejamento futuro apresentou

de forma minuciosa as metas e estratégias para enfrentar os desafios da área, principalmente no que diz respeito à

produção de conhecimento técnico-científico. Em síntese, este conjunto de informações denota que este item para o

Programa é muito bom, frente aos parâmetros da Área. 

 

 

Ficha de Avaliação

2 – Corpo Docente

Itens de Avaliação Peso Avaliação
2.1. Perfil do corpo docente, considerando experiência como pesquisador e/ou
profissional, titulação e sua adequação à Proposta do Programa. 50.0 Muito Bom
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Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: 2.1 O Programa de pós-graduação da PUC-MG apresentou corpo docente permanente de doutores

com formação não endógena. Contou com 11 docentes permanentes em 2013 e 12 docentes em 2014, 2015 e 2016,

com adequada estabilidade. O tempo médio de titulação evidenciou corpo docente permanente maduro, que teve,

por outro lado, capacidade de incorporar, em 2015, um jovem docente permanente. A formação do corpo docente

mostrou-se adequado á proposta, agregando competência nas ações formativas do Programa. O corpo docente teve

boa projeção nacional, evidenciada principalmente pelas atividades de consultoria a agencias de fomento e na

comissão editorial de periódicos. O potencial de inserção profissional do corpo docente foi verificado pela integração

com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial – secção Minas Gerais e com a Associação Brasileira

de Osseointegração. Observou-se projeção internacional crescente, principalmente se comparada à última avaliação.

Em síntese, este conjunto de informações denota que este item para o Programa é muito bom, frente aos parâmetros

da Área.

 

2.2 Durante o quadriênio, o corpo docente permanente do Programa apresentou estabilidade adequada, com 13

participações docentes. Em 2013 contou com 11 docentes permanentes e, em 2014, 2015 e 2016 com 12 docentes,

respectivamente, sendo que, a partir de 2015, um jovem docente permanente foi incorporado no Programa.

Observou-se que 01 docente iniciou o quadriênio como colaborador e, em 2014, foi reposicionado como permanente.

A dimensão do corpo docente permanente mostrou-se adequada. O Programa apresentou percentual adequado de

docentes permanente em tempo integral e com vínculo institucional envolvidos em atividades de docência, pesquisa

e orientação. O jovem docente permanente esteve envolvido nas atividades de pesquisa (coordenou 02 projetos de

pesquisa), ensino (responsável por 01 disciplina) e orientação (01 orientação em andamento). Todos os docentes

desenvolveram atividades de docência, pesquisa e orientação. Não há dependência de docentes colaboradores e os

docentes permanentes não atuam em mais de três Programas. Em síntese, este conjunto de informações denota que

este item para o Programa é muito bom, frente aos parâmetros da Área.

 

2.3 Durante o quadriênio, todos os docentes permanente desenvolveram atividades de docência, pesquisa e

orientação, sem dependência de docentes colaboradores. As participações em projetos de pesquisa, nas disciplinas

e orientações concluídas e/ou em andamento concentraram-se nos docentes permanente com maior senioridade

científica. Em síntese, este conjunto de informações denota que este item para o Programa é muito bom, frente aos

parâmetros da Área.

 

 

2.4 O corpo docente do Programa apresentou condições de captar recursos financeiros para o desenvolvimento dos

projetos de pesquisa. Todos os docentes permanentes participaram de projetos financiados, sendo que 26% dos

Ficha de Avaliação

Itens de Avaliação Peso Avaliação
2.2. Adequação da dimensão, composição e dedicação dos docentes permanentes para o
desenvolvimento das atividades de pesquisa e formação do Programa. 20.0 Muito Bom

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa, projetos de desenvolvimento e inovação e de
formação entre os docentes do Programa. 20.0 Muito Bom

2.4 Captação de recursos pelos docentes  para pesquisa 10.0 Muito Bom
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projetos de pesquisa receberam financiamento. Dos 27 projetos de pesquisa financiados no quadriênio, 09 foram

pela FAPEMIG, 17 pelo Fundo de Incentivo á Pesquisa da PUC Minas (FIP) e 01 pela Capes. É importante destacar

que o edital Capes Pró-equipamentos instituições comunitárias, obtido pelo Programa em 2013, gerou recursos de

infraestrutura e instalação. Foi possível observar integração entre o Programa profissional e acadêmico na captação

de recursos. Em síntese, este conjunto de informações denota que este item para o Programa é muito bom, frente

aos parâmetros da Área. 

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: 3.1 No início de 2013 havia 18 alunos matriculados no Mestrado Profissional da PUC-MG. Ao longo do

quadriênio, ingressaram 50 novos alunos e 49 foram titulados. Não houve desligamento e nem abandono. Ao final do

quadriênio havia 19 alunos matriculados. Este fluxo não apresentou represamento e refletiu o dimensionamento

adequado do corpo docente. A proporção de alunos titulados em relação aos matriculados foi de 72% e, a proporção

entre os titulados e ingressantes, 98%. A relação de discentes titulados por docente permanente foi igual a 4. Em

síntese, a quantidade de trabalho de conclusão e a proporção de alunos titulados em relação aos matriculados, bem

como a sua proporção em relação ao número de docentes permanentes, denota que este item para o Programa é

muito bom, frente aos parâmetros da Área.

 

3.2 Dos 137 artigos completos do Programa publicados em periódicos, 32% (44 artigos) tiveram participação de

discentes/egressos, que publicaram 12 artigos A1, 09 A2, 01 B1, 05 B2, 09 B3, 05 B4 e 03 B5. A produção

qualificada de artigos completos (B1+) com participação discente/egresso foi de 41% e, o percentual de produção

discente com base no Qualis periódicos da área, de 82% em B3 ou superior. A razão de artigos completos por

dissertação concluída foi de 1,5. O Programa produziu média de 2 resumos em anais por discente. Em relação à

produção técnica, o percentual da participação discente/egresso foi de 40% nos Grupos 1 e 2 com proporção com as

dissertações concluídas, de 0,6. Houve produção de 06 capítulos de livro com participação discente e, na

quantificação desta participação dentro dos Grupos 1 e 2, observou-se 27 itens, que incluíram 10 patentes, 06

desenvolvimento de Material didático, 02 desenvolvimento de produto, 06 capítulos de livro e 03 Programas de

rádio/TV. A produção técnico-científica qualificada com participação discente, resultado dos trabalhos de conclusão

do Mestrado Profissional, apresentou boa vinculação ás linhas e projetos de pesquisa do Programa. Conclui-se que,

na produção técnico-científica, o Programa atingiu qualidade perceptível dos trabalhos de conclusão produzidos por

discentes e egressos. Em síntese, este conjunto de informações denota que este item para o Programa é muito bom,

frente aos parâmetros da Área.

 

Ficha de Avaliação

3 – Corpo Discente e Trabalho de Conclusão

Itens de Avaliação Peso Avaliação
3.1. Quantidade de trabalhos de conclusão (MP) aprovados no período e sua distribuição
em relação ao corpo discente titulado e ao corpo docente do programa. 30.0 Muito Bom

3.2. Qualidade dos trabalhos de conclusão produzidos por discentes e egressos. 50.0 Muito Bom
3.3. Aplicabilidade dos trabalhos produzidos. 20.0 Muito Bom
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3.3 O Mestrado Profissional em Odontologia da PUC-MG apresentou o objetivo de desenvolver atividades

educacionais, investigativas e clínicas visando á capacitação profissional de alto nível. A análise quantitativa e

qualitativa da produção técnico-cientifica do Programa mostrou que os trabalhos gerados a partir das atividades do

Mestrado atingiram o perfil do aluno que se pretende formar. No quadriênio, foram concluídas 49 dissertações

orientadas por docente permanente, no tempo mediano de 22 meses. A análise da produção técnica indicou que o

Programa avançou em relação aos objetivos de inovação propostos, principalmente no diz respeito aos Grupos 1 e 2.

Neste contexto, foram geradas 14 patentes de invenção no quadriênio e a publicação de 06 capítulos de livro

vinculados às linhas de atuação do Programa (Ortodontia e Implantodontia). O Programa relatou que grande parte

dos egressos está inserida no mercado de trabalho na prática em clínica privada, exercendo a docência em

instituições, cursos particulares e entidades de classe, evidenciando uma boa inserção dos egressos no mercado

profissional. Em síntese, este conjunto de informações denota que este item para o Programa é muito bom, frente

aos parâmetros da Área.

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: 4.1 O corpo docente permanente produziu no quadriênio 137 artigos completos em periódicos, assim

distribuídos: 24 A1, 20 A2, 10 B1, 23 B2, 34 B3, 18 B4 e 08 B5, totalizando 7.280 pontos, com 155 pontos por

docente permanente e média de pelo menos 4,6 artigos B1 superior, sendo pelo menos 2,2 A1. A relação de artigos

qualificados no estrato B1+ por dissertação concluída foi de 1,1. Em síntese, a produção por docente permanente

denota que este item para o Programa é muito bom conforme parâmetros da Área.

 

4.2 A produção técnica do Programa no quadriênio foi relevante, tendo sido produzidos 15 produtos no Grupo 1 (14

patentes e 1 aplicativo), 115 no Grupo 2 (20 desenvolvimento de material didático, 02 desenvolvimento de produto,

30 editorias, 05 livros, 32 capítulos de livro e 26 Programas de rádio/TV) e 311 no Grupo 3 (114 serviços técnicos, 31

cursos de curta duração, 146 apresentações de trabalho, 6 organizações de evento e 14 demais produções

técnicas). O Programa produziu média de 11 produtos técnicos do Grupo 1 + 2 e, 27 do Grupo 3, por docente

permanente no quadriênio. Todos os docentes permanentes estiveram envolvidos na produção técnica do Programa

no quatriênio. Observou-se que o Programa produziu 3 produtos técnicos do Grupo 1 + 2 e, 9 produtos do Grupo 1 +

2 + 3, por dissertação concluída no quadriênio. Na análise qualitativa da homogeneidade e abrangência da autoria

dos produtos gerados, evidenciou-se relevância e impacto da produção técnica do Programa. Em síntese, este

conjunto de informações denota que este item para o Programa é muito bom conforme parâmetros da Área.

Ficha de Avaliação

4 – Produção Intelectual

Itens de Avaliação Peso Avaliação
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 30.0 Muito Bom
4.2. Produção artística, técnica, patentes, inovações e outras produções consideradas
relevantes. 30.0 Muito Bom

4.3. Distribuição da produção científica e técnica ou artística em relação ao corpo docente
permanente do programa. 20.0 Muito Bom

4.4. Articulação da produção artística, técnica e científica entre si e com a proposta do
programa. 20.0 Muito Bom
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4.3 Em relação à distribuição da produção intelectual, 85% dos docentes permanentes do Programa publicaram pelo

menos 04 artigos classificados em B2 ou superior, sendo pelo menos 01 A1. O corpo docente permanente produziu

média de 155 pontos/ano no quadriênio, sendo que, 85% do corpo docente obteve ao menos 100 pontos/ano, com

pontuação no estrato A2 ou superior. Em síntese, a distribuição da produção técnico-científica do Programa foi

considerada muito boa conforme parâmetros da Área.

 

4.4 Durante o quadriênio foram gerados 32% de produtos no Grupo 1 e 2, incluído 14 patentes. Na visão qualitativa a

produção técnico-científica se articulou de forma adequada com a proposta, e mostrou aderência com as linhas de

pesquisa e atividades formativas. As patentes geraram impacta social e econômico (dentro da prática clínica). Em

síntese, este conjunto de informações denota que este item para o Programa é muito bom conforme parâmetros da

Área. 

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: 5.1 O impacto educacional do Mestrado Profissional foi observado pelo envolvimento dos docentes nas

atividades de iniciação científica com o curso de graduação, na produção de 32 capítulos de livros e 05 livros, além

da inserção em Programas de rádio e TV. Também foi relatada a atuação em dois projetos sociais, como exemplo da

inserção educacional e social do Programa, Pró-saúde e Centro Colaborador em vigilância em saúde bucal PUC

Minas. No contexto do impacto tecnológico e econômico, o Programa elaborou políticas de incentivo á inovação,

orientando e capacitando docentes e discentes para o desenvolvimento de projetos, para assessoria com vistas à

propriedade intelectual dos produtos gerados e parcerias para arcar com os custos envolvidos no processo de

lançamento do produto no mercado. Conclui-se que no contexto qualitativo geral, o Programa apresentou mais

condições de transmitir conhecimento dentro do âmbito de inovação e tecnologia. Em síntese, este conjunto de

informações denota que este item para o Programa é muito bom, conforme parâmetros da Área.

 

5.2 O Programa descreveu de forma detalhada o envolvimento com outras instituições nacionais e internacionais e

Programas nacionais. A integração aconteceu principalmente na forma de projetos colaborativos envolvendo

pesquisa, com Programas de níveis de consolidação diferentes e, como resultado das parcerias, foram observadas

diversas publicações em conjunto. O Programa relatou o início de um projeto de colaboração com um Programa

menos consolidado (Mestrado Profissional em Biotecnologia e Gestão de Inovação do Centro Universitário de Sete

Ficha de Avaliação

5 – Inserção Social

Itens de Avaliação Peso Avaliação
5.1. Impacto do Programa. 30.0 Muito Bom
5.2. Integração e cooperação com outros Cursos/Programas com vistas ao
desenvolvimento da pós-graduação. 25.0 Muito Bom

5.3. Integração e cooperação com organizações e/ou instituições setoriais relacionados à
área de conhecimento do Programa, com vistas ao desenvolvimento de novas soluções,
práticas, produtos ou serviços nos ambientes profissional e/ou acadêmico.

25.0 Muito Bom

5.4. Divulgação e transparência das atividades e da atuação do Programa. 20.0 Muito Bom
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Lagoas - UNIFEMM), entretanto, os resultados da integração ainda são incipientes. Grande parte dos docentes

permanentes participa de forma efetiva como avaliador de agencias de fomento e na comissão editorial de periódicos

científicos nacionais. A estratégia de internacionalização do Programa tem acontecido de forma crescente, com o

recebimento de alguns alunos estrangeiros, palestras de docentes no exterior e participação de produção em

conjunto com instituições estrangeiras. Em síntese, este conjunto de informações denota que este item para o

Programa é muito bom, conforme parâmetros da Área. 

 

5.3 Durante o quadriênio foram observadas diferentes ações que mostraram a integração do Programa com diversas

organizações e instituições setoriais, para a produção de conhecimento técnico-científico qualificado. Foram

desenvolvidas 14 patentes com geração de inovação e transferência de tecnologia, atendendo ao desenvolvimento

técnico e econômico na área da saúde. O Programa relatou também a parceria com quatro empresas do setor

produtivo: Oral-B, American Orthodontics, Neodent e 3M-Abzil. Conclui-se, portanto, que o Programa apresentou

capacidade de integração e cooperação na perspectiva de gerar o desenvolvimento de novas soluções e produtos no

ambiente profissional e acadêmico. Em síntese, este conjunto de informações denota que este item para o Programa

é muito bom, conforme parâmetros da Área.

 

5.4 O Programa apresenta página na web com informações detalhadas sobre Programa, processo de seleção,

atuação e produção acadêmica do corpo docente. O Programa também apresenta página em inglês e espanhol.

Observou-se acesso ao banco de dissertações, conforme portaria da Capes 13/2006. Os discentes participaram de

eventos científicos para a divulgação de suas produções científicas. Em síntese este conjunto de informações denota

que este item para o Programa é muito bom, frente aos parâmetros da Área.

 

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

 
Apreciação: Os dados apresentados foram bem descritos e permitiram uma boa avaliação.

 

 

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 e Trabalho de Conclusão 20.0 Muito Bom
4 – Produção Intelectual 40.0 Muito Bom
5 – Inserção Social 20.0 Muito Bom

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
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Nota: 5

Apreciação 

Considerando os indicadores apresentados, o Programa se destaca dentro do cenário nacional e,

portanto, a Área recomenda a nota 5. 

 

 

 

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

O Programa deve manter o investir na produção técnica científica qualificada com participação de

discentes, o estimulo a submissão dos projetos a agências de fomento e, o envolvimento com outras

instituições nacionais e internacionais. 

Recomendações da Comissão ao Programa. 

Visando consolidar o crescimento do programa a Área de Odontologia recomenda ainda que o program

busque:

1.Incrementar continuamente a produção técnico-científica com participação discente;

Ficha de Avaliação

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
3 – Corpo Discente e Trabalho de Conclusão 20.0 Muito Bom
4 – Produção Intelectual 40.0 Muito Bom
5 – Inserção Social 20.0 Muito Bom

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

DAURO DOUGLAS OLIVEIRA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
MARCELO JOSE STRAZZERI BONECKER (Coordenador

Adjunto de Programas Acadêmicos)
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

MARCELO DE CASTRO MENEGHIN UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CARLOS JOSE SOARES (Coordenador de Área) UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

VALDIR GOUVEIA GARCIA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA
FILHO ( ARAÇATUBA )

ANA ESTELA HADDAD UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CLAUDIO FROES DE FREITAS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FLARES BARATTO FILHO UNIVERSIDADE POSITIVO
SILVIA AMELIA SCUDELER VEDOVELLO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO HERMINIO

OMETTO
KATIA REGINA HOSTILIO CERVANTES DIAS (Coordenador

Adjunto de Programas Profissionais)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EDSON JORGE LIMA MOREIRA UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - PROF JOSE DE SOUZA
HERDY

LIVIA GUIMARAES ZINA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ALVARO HENRIQUE BORGES UNIVERSIDADE DE CUIABÁ

MARIA AUGUSTA VISCONTI ROCHA PINTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
SONIA MARIA SOARES FERREIRA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Complementos
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2.Acompanhar os eventos desenvolvidos periodicamente pela Área de Odontologia mantendo-se

atualizado com os avanços implementados no processo avaliativo.

3.Estimular a capacitação docente com estágios no país e principalmente no exterior. 

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa? 

Não 

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação? 

Não 

A Comissão recomenda a mudança de modalidade do programa? 

Não 

 

Nota: 5

 
Apreciação 

O CTC ampliado, em sua 173ª reunião, destinada a avaliar os programas de excelência e os programas

profissionais analisados durante a Quadrienal 2017, aprova as deliberações e as recomendações

elaboradas pela Comissão de Área e ratifica a nota por ela atribuída. 

Ficha de Avaliação

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final
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