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Apresento aqui um resumo das atividades desenvolvidas durante o período que estive como

coordenador do Programa de Pós-graduação da FT (julho/2013 a junho/2015). O relatório está dividido

em 10 partes conforme segue:

1) Contextualização do Programa

2) Normatização do Programa de Pós-graduação

3) Utilização de recursos do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP)

4) Utilização de recursos do programa Pró-equipamentos

5) Sistemas de gerenciamento

6) Melhorias na seção de Pós-graduação

7) Reformulação da página do Programa de Pós-graduação

8) Eventos

9) Análise do Programa

10) Propostas para o próximo coordenador

1) Contextualização do Programa

Em 2013, o Programa de Pós-graduação em Tecnologia continha apenas o curso de Mestrado

associado à área de concentração “Tecnologia e Inovação” e as linhas de pesquisa (i) Tecnologia para o

Ambiente e (ii) Engenharia da Informação. Em 8/Agosto/2013, a CAPES anunciou a aprovação do

curso de Doutorado com nota 4 para ter início em 2014. Juntamente com a implantação do curso de

Doutorado foi realizado uma modificação no Mestrado para se adequar às novas áreas de concentração

e linhas de pesquisa propostas no Doutorado. Dessa forma, durante o 2o semestre de 2013 foi realizado

intenso trabalho para a implantação junto a PRPG e DAC para o início da 1a turma do Doutorado já no

1o semestre de 2014. Esse trabalho envolveu a adequação de áreas de concentração, linhas de pesquisa

e estrutura curricular e que resultou, com sucesso, no início do Doutorado no início de 2014. Além

disso, com a aprovação do curso de Doutorado e modificação do Programa como um todo, foi

necessário se alterar o regulamento do Programa.

Ainda durante o 2o semestre de 2013, recebemos o resultado da avaliação do triênio 2010-2012
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do Curso de Mestrado informando a manutenção da nota 3. Preparamos um recurso junto à CAPES

rebatendo os vários pontos questionados. Esse recurso foi aprovado e resultou na alteração da nota de 3

para 4.

O ano de 2014 foi o primeiro da utilização da plataforma SUCUPIRA da CAPES para a coleta e

disponibilização das informações dos Programas de pós-graduação do Brasil. Foi um momento difícil

de aprendizado e de utilização da plataforma tanto por parte do coordenador como da secretaria.

2) Normatização do Programa de Pós-graduação

Com a alteração do Programa frente à aprovação do curso de Doutorado, realizamos um

trabalho intenso na normatização do Programa envolvendo a alteração do Regulamento do Programa,

atualização da normas de credenciamento e proposição de resoluções internas.

Aproveitando a necessidade de alteração do Regulamento para adequá-lo ao Curso de

Doutorado, uma série de modificações visando a atualização e modernização do regulamento foram

propostas e aprovadas. Atualmente, o Regulamento já está aprovado pela CPG e Congregação e se

encontra na DAC para o processo de revisão para o encaminhamento à CCPG. Pelo fato de ter ocorrido

revisão do Regimento Geral da Pós-graduação da UNICAMP, serão necessárias pequenas alterações no

Regulamento aprovado para adequá-lo ao novo regimento geral.

Em 2013, o comitê de avaliação da área Interdisciplinar da CAPES (CAInter) modificou as

regras de avaliação dos programas. Devido a isso, elaboramos novas normas de credenciamento de

docentes junto ao Programa a fim de contemplar as novas regras da CAPES. As novas normas foram

aprovadas pela CPG e Congregação e podem ser visualizadas em

 http://www.ft.unicamp.br/sites/default/files/pos/Del127_Credenciamento.pdf

Além do novo regulamento e das novas normas de credenciamento, foram propostas resoluções

da CPG para normatizar procedimentos do Programa, são elas: 

-Resolução CPG 01/2014 – Composição da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado
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-Resolução CPG 03/2014 - Procedimento de ingresso para Doutorado Direto

-Resolução 01/2015 - Atribuição de bolsas do Programa Nacional de Pos-Doutorado/CAPES 

(PNPD/CAPES)

-Resolução 02/2015 - Aproveitamento de Créditos

-Resolução 03/2015 - Atribuição de bolsas do Programa de Demanda Social/CAPES

Essas resoluções podem ser acessadas em http://www.ft.unicamp.br/posgraduacao/regulamento.

3) Utilização de recursos do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP)

O Programa recebeu do PROAP o valor de R$ 24.500,00 em 2013 e em 2014. Referente ao ano

de 2013, os recursos ficaram disponíveis em Agosto/2013 e foram 100% utilizados. A completa

utilização dos recursos do PROAP é um critério da CAPES para possíveis renovações/aumento dos

recursos do Programa para o próximo ano1. Além do PROAP 2013, foram também utilizados R$

20.883,51 provenientes de outras fontes. Em em relação ao PROAP 2014 (que tem sua vigência até

30/Jun/2015), foram utilizados 98% dos recursos e mais R$ 6.048,00 de outras fontes. Os gastos do

PROAP foram priorizados para pagamentos de ajudas de custo para membros de bancas de

qualificação e defesa e para ajuda financeira a estudantes para a participação em congressos. Com os

recursos do PROAP 2013, 3 alunos tiveram ajuda financeira totalizando R$ 860,00. Com relação ao

recursos do PROAP 2014, foi possível ajudar o triplo de alunos com recursos totalizando R$ 7.779,00

(31% do total do PROAP).

4) Utilização de recursos do programa Pró-equipamentos

Os recursos do Programa Pró-equipamentos da CAPES foram utilizados para a compra de

Microscópio Eletrônico de Varredura (Edital 27/2013 , valor R$ 218.600,00) e de um detetor para

espectroscopia de raio-X por dispersão em energia (Edital 11/2014, valor R$ 99.810,00). O

microscópio já se encontra em fase de instalação na FT. A compra do detetor está suspensa por não ter

sida feita a liberação dos recursos pela CAPES.

1 Critério II c) do Art. 4o  - grau de utilização dos recursos do PROAP em exercícios anteriores da 
Portaria 156 de 28/11/2014.

4

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/PORTARIA-N-156-DE-28-DE-NOVEMBRO-DE-2014.pdf
http://www.ft.unicamp.br/posgraduacao/regulamento


5) Sistemas de gerenciamento

Desde seu início, o Programa de pós-graduação da FT sempre contou com uma secretaria com

duas secretárias. No entanto, a carga de trabalho aumentou com o aumento de docentes e de alunos no

Programa. A fim de se aumentar a eficiência da secretaria, transparência dos processos e atração de

alunos estrangeiros, propusemos 3 sistemas: o sistema Processo Seletivo de Pós-graduação (PSPG -

http://www.ft.unicamp.br/pspg/), o sistema PED (http://www.ft.unicamp.br/ped) e o sistema de

agendamento de bancas. Tanto o PSPG e o PED já foram implementados pelo setor de informática da

FT e atualmente estão sendo utilizados pelo Programa. O sistema de agendamento de bancas está em

sua fase de implementação. Este sistema permitirá que o agendamento de bancas, a alocação de salas

para as bancas, o envio de avisos aos membros sobre a realização da banca e o gerenciamento pela

secretaria sejam realizados de forma totalmente informatizada sem a utilização de papel. Ao mesmo

tempo em que se desenvolvia o sistema PSPG, os processos seletivos foram regidos por editais

divulgados e informados na página do Programa e em outros locais (FAPESP, sociedades de

computação, de física, etc).

A elaboração do sistema PSPG foi no sentido também de se eliminar o papel em todo o

processo de seleção de candidatos a fim de agilizar o trabalho tanto por parte dos candidatos como da

secretaria e da CPG. Outro objetivo foi de aumentar a inscrição de alunos de outros estados e de outros

países no processo seletivo. A seguir estão apresentadas algumas das telas do PSPG. O fluxograma do

sistema é o seguinte: (i) o candidato se cadastra no sistema, informando dados pessoais e anexando

documentos (diploma, projeto de pesquisa, histórico, etc); (ii) os possíveis orientadores dos candidatos

acessam o sistema, analisam os documentos e baseando-se numa entrevista(realizada fora do sistema)

aceita ou não o candidato; (iii) a CPG analisa os documentos dos candidatos aceitos pelos possíveis

orientadores e cada membro da CPG estabelece uma nota para o histórico escolar, projeto de pesquisa e

currículo. (iv) baseando-se nessa análise, a CPG homologa a decisão do possível orientador; (v) o

sistema fornece uma relação das notas finais para o coordenador tomar como base para a distribuição

de bolsas do Programa; (vi) um relatório sobre o processo seletivo ocorrido pode ser gerado.
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Fig. 1 Tela inicial de cadastro do candidato.

Fig. 2 Tela disponível para a secretaria para o acesso a todas as etapas do processo. 

Fig. 3 Tela disponível para a secretaria para o acesso às notas da prova.
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Fig. 4 Tela disponível para o candidato para o upload de documentos.

Fig. 5 Tela disponível para a escolha e emissão de relatórios.

A elaboração do sistema para a pré-seleção de candidatos ao Programa de Estágio Docente da

UNICAMP (PED) também permitiu maior eficiência e agilidade por parte dos candidatos PED, da

secretaria e dos professores responsáveis pelas disciplinas que teriam a participação de um aluno do

PED. A seguir estão apresentadas algumas das telas do sistema PED. O fluxograma do sistema é o

seguinte: (i) a secretaria de graduação e/ou de pós-graduação insere as disciplinas que receberão alunos

PED informando nome e ementa da disciplina, dia e horário de oferecimento, etc; (ii) os candidatos se

cadastram no sistema e selecionam a disciplina de interesse; (iii) o professor responsável seleciona um

candidato dentre os inscritos para a disciplina; (iv) relatórios da seleção podem ser produzidos pelo

sistema contendo, por exemplo, a lista de vagas não preenchidas.
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Fig. 6 Tela contendo relação de displinas cadastradas.

Fig. 7 Tela contendo informações dos candidatos.
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Fig. 8 Tela contendo opções para geração de relatórios.

Um outro sistema desenvolvido foi o do Programa de Avaliação da Pós-graduação (PAPG -

http://www.ft.unicamp.br/papg/) nos moldes do Programa de Avaliação da Graduação (PAG). O PAPG

permite que os alunos das disciplinas oferecidas pelo Programa possam opinar sobre a qualidade das

disciplinas, didática do professor, etc. Esse sistema é usado pelo coordenador para analisar o

andamento das disciplinas e detectar possíveis problemas. Algumas das telas do PAPG são

apresentadas a seguir.

Fig. 9 Tela para acesso aos resultados das avaliações.
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Fig. 10 Tela de acesso do coordenador de pós-graduação.

Fig. 11 Exemplo de parte de um relatório gerado pelo sistema.
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6) Melhorias na seção de pós-graduação

A criação dos sistema PSPG e PED reduziram o trabalho manual da seção de pós-graduação.

Além disso, a partir do 1o semestre de 2014 foi implementada a iniciativa de se ter um bolsista SAE

para  para auxiliar nos serviços administrativos da seção. O projeto “Apoio administrativo ao programa

de pós-graduação da Faculdade de Tecnologia” foi submetido ao SAE e aprovado. O aluno Felipe Lima

Campos de Souza foi o bolsista de 27/02/2014 a 01/03/2015 e a aluna Larissa Medeiros Figueiredo está

atualmente trabalhando na seção com bolsa até 01/03/2016. Além dessas iniciativas de se melhorar a

eficiência da seção por meio de sistemas informatizados (que reduzem o trabalho burocrátrico) e por

meio de aumento de integrantes na seção foram tomadas também, na medida do possível,

ações/reuniões para se aumentar a eficácia, priorizando trabalhos dependendo da demanda e dos prazos

para se atender essas demandas.

7) Reformulação da página do Programa de pós-graduação

O site do Programa foi reformulado no 2o Semestre de 2013 para melhorar o acesso às

informações. O novo site se encontra em http://www.ft.unicamp.br/pos e conta com o seguinte

conteúdo (fig. 12):

1) Descrição geral do Programa, áreas de concentração e linhas de pesquisa;

2) Informações gerais do Programa do Programa, das áreas de concentração e do processo de 

admissão de alunos em língua inglesa e espanhola;

3) Informações sobre o processo de admissão de alunos constando os editais do processo seletivo;

4) Informações sobre a coordenação do Programa, secretaria, comissão de pós-graduação e das 

reuniões da comissão de pós-graduação;

5) Informações sobre a estrutura curricular;

6) Disponibilização digital das teses/dissertações homologadas e defendidas;

7) Agenda de defesas/qualificações;

8) Informações sobre os Orientadores do Programa;

9) Informações sobre a infraestrutura disponível (com link para fotos dos laboratórios de 

pesquisa);
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10)Normas, procedimentos e regulamentos do Programa;

11) Informações sobre a produção científica dos docentes credenciados no Programa;

12)  Informações sobre o Programa de Estágio Docente;

13) Informações sobre eventos relacionados com o Programa;

14)Respostas às perguntas mais frequentes feitas pelos alunos.

Três pontos merecem destaque no site reformulado. O primeiro deles se refere a informações do

Programa na língua inglesa e espanhola que estão apresentadas a fim de permitir o acesso de alunos

estrangeiros às informações sobre as áreas de concentração, linhas de pesquisa, estrutura curricular,

processo seletivo, dentre outras. Pelo meu conhecimento, essas são as únicas partes da página geral da

FT que possuem conteúdo em inglês e espanhol. O outro ponto se refere às informações sobre a

produção científica do Programa que podem ser acessadas em http://www.ft.unicamp.br/vitor/ft-pos/.

Essa parte do site da pós-graduação contém informações, coletadas pelo software ScriptLattes, dos

artigos publicados em periódicos, trabalhos em eventos, produção técnica, orientações, grafo de

colaborações, etc. É um local muito útil em momentos de preenchimento da plataforma Sucupira, por

exemplo. Finalmente, o terceiro ponto se refere ao FAQ, respostas às mais diversas perguntas feitas

pelos alunos. Esse FAQ foi elaborado para facilitar a solução de dúvidas dos alunos em relação a temas

como processo seletivo, tipos de alunos, procedimento pós-defesa, dentre outros.

Fig. 12 Página do Programa de pós-graduação da FT.
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8) Eventos

Durante o período na coordenação organizei/co-organizei eventos de interesse para o Programa,

dentre eles:

-Solenidade de lançamento oficial do curso de Doutorado: essa solenidade ocorrida em 24/03/2014

contou com a participação do Prof. Euclides de Mesquita Neto – ex Pró-reitor de pós-graduação da

UNICAMP - e do Prof. Carlos Henrique de Brito Cruz – diretor científico da FAPESP e ex-reitor da

UNICAMP (que proferiu a aula magna “Desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil:

panorama e desafios”). A abertura da solenidade foi feita por mim com a apresentação “Breve histórico

da Pesquisa na FT”. A abertura do curso de Doutorado oficialmente realizada por essa solenidade foi

importante tanto para a comunidade dos docentes, alunos e funcionários da FT como para a

comunidade local de Limeira e região.

- Palestra "A Interdisciplinaridade nos Programas de Pós-graduação no Brasil" proferida pela da Profa.

Dra. Adelaide Faljoni-Alario, professora titular de Bioquímica e Biofísica (UFBAC) e coordenadora da

área interdisciplinar da CAPES, ocorrida no dia 30/03/2015: essa palestra permitiu um contato maior

dos docentes e alunos do Programa com a coordenadora de área, possibilitando ter uma visão melhor

sobre a área interdisciplinar da CAPES. Permitiu também que dúvidas sobre credenciamento e sobre

estratégias para a melhoria do Programa pudessem ser sanadas;

Fig. 13 Profa. Adelaide Faljoni-Alario proferindo palestra sobre a área interdisciplinar da CAPES.
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- Workshops da pós-graduação: Eventos anuais da pós-graduação onde alunos apresentam os seus

trabalhos em forma de pôster para a comunidade da FT. Os eventos de 2013 e de 2014 contaram, assim

como nos anos anteriores, de premiação para os melhores posters escolhidos por uma comissão de

docentes.

- Reuniões com docentes e alunos do Programa: reuniões com alunos ingressantes foram realizadas

para apresentar a estrutura do Programa, procedimentos e oportunidades. Reuniões com docentes foram

realizadas para se discutir as mudanças feitas pela CAPES sobre a avaliação dos Programas e para se

discutir as normas de credenciamento.

Além da organização desses eventos, participei do evento organizado pela CAPES

“INTERDISCIPLINARIDADE:  Ampliando as Fronteiras do Saber”  realizado na Universidade Federal

do ABC de 11 a 13 de novembro de 2013 que me permitiu ter uma visão mais ampla da

interdiscplinaridade em programas de pós-graduação a fim de aplicar ideias discutidas no evento no

Programa da FT.

9) Análise do Programa

Como resultado das discussões realizadas na reunião com docentes sobre normas de

credenciamento, realizei uma análise do Programa a fim de se apresentar dados e possibilidades para o

futuro do Programa. Considero uma análise importante para se delinear metas e estratégias para o

crescimento quantitativo e qualitativo do Programa. Devido a isso reproduzo a análise no ANEXO 1.

10) Propostas para o próximo coordenador

Com a experiência adquirida nesses dois anos e pela visão obtida do Programa, gostaria aqui de

indicar alguns pontos que, na minha opinião, deveriam ser considerados pelo próximo

coordenador/CPG.

-Alunos especiais: o Programa recebe um número grande de alunos especiais. Por exemplo, no 1o
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semestre de 2015 tivemos 68 alunos especiais matriculados nas disciplinas oferecidas pelo Programa

contra 46 alunos regulares (mestrado e doutorado) matriculados. Por um lado, a entrada de alunos

especiais permite ao docente um conhecimento melhor dos possíveis alunos regulares e aos alunos

especiais uma oportunidade para conhecer o Programa (docentes, disciplinas, linhas de pesquisa) antes

do ingresso como regular. Por outro lado, esse número excessivo de alunos especiais pode causar

demandas como, por exemplo, turmas de disciplinas formada apenas por alunos especiais. Esse é um

item que deve ser constantemente discutido pela CPG a fim de se buscar um equilíbrio entre esses dois

pontos.

-Processo seletivo: durante esses dois anos de gestão, a CPG discutiu e implantou duas possibilidades

do processo seletivo para o mestrado: processo seletivo com prova presencial eliminatória envolvendo

análise de textos gerais sobre ciência e tecnologia e processo seletivo com prova via web classificatória

envolvendo questões sobre raciocínio lógico. A última possibilidade é a que está vigente e foi aplicada

no processo seletivo do 2S/2014 e 1S/2015. Essas discussões ocorreram devido ao caráter

multidisciplinar dos candidatos  inscritos que não permite a aplicação de uma prova específica de uma

determinada área. Atualmente está sendo implementado uma funcionalidade no sistema PSPG que

integra a prova online (anteriormente a prova era aplicada via software (limesurvey) à parte). Acredito

que as discussões sobre a prova de ingresso devem continuar ocorrendo, procurando a constante

melhoria das questões. Um outro ponto envolvendo o processo seletivo é a questão de vagas. Podemos

verificar que a informação do número de vagas no edital do processo seletivo é mais simples mas levou

a problemas durante a seleção dos candidatos pela CPG. Por exemplo, dificuldades em aceitar mais do

que um candidato por docente enquanto poderia haver docentes sem ter tido nenhum candidato aceito.

Do ponto de visto de seleção isso estaria correto mas, numa visão mais ampla do Programa, poderia

levar a distorções, possivelmente desnecessárias, visto que a diferença em notas entre o candidato que

foi aceito a mais para um docente pode não ter sido tão grande em relação a nota do candidato que não

foi aceito. Uma sugestão para se re-discutir (pois já foi discutida pela CPG nesses dois anos) é da

possibilidade de se indicar explicitamente no edital o número de vagas por docente (como é feito por

alguns programas da FCA, por exemplo).

-Disciplinas: com o ingresso de novos docentes no quadro docente do Programa, novas disciplinas

podem ser implementadas no Programa que aproveitam da expertise desses ingressantes. Isso, de certa
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forma, já vem ocorrendo por meio do oferecimento de disciplinas na forma de tópicos. Acredito que

esses tópicos poderiam se tornar disciplinas regulares do Programa. Isso beneficiaria o aluno (pois no

histórico dele deixaria de aparecer um número grande de displinas de “Tópicos”) e o Programa (pois

poderia ter uma estrutura curricular melhor, o que permitiria também atrair mais alunos).

-Normas de credenciamento: com a alteração do período de avaliação da CAPES (de 3 para 4 anos) e

com problemas detectados no processo de credenciamento ocorrido no 2o semestre de 2014, uma

discussão sobre a deliberação 127/14 da FT deveria ser realizada a fim de se decidir por possíveis

revisões do texto. Apresento uma proposta para o novo texto no ANEXO 2.

-Ações de incentivo à interdisciplinaridade: o Programa da FT está dentro do Comitê da área

Interdisciplinar da CAPES. No entanto, a interdisciplinaridade, como a CAPES exige, ainda não está de

fato ocorrendo no Programa2 . Dessa forma, acredito que ações para se induzir a formação e a ação

efetiva de grupos interdisciplinares devem ser discutidas pela CPG com o objetivo de tornar o

Programa, de fato, um Programa interdisciplinar. Na minha opinião, esse é o maior desafio do novo

coordenador e da nova CPG.

-Incentivo ao oferecimento de disciplinas em inglês: o primeiro oferecimento em inglês de disciplina

do quadro das obrigatórias com docentes exclusivamente do Programa será feito no 2o semestre de

20153 . Acredito que esse tipo de oferecimento leva a benefícios tanto para o aluno, para o docente e

para o Programa, de forma que deve ser continuamente incentivado.

-Recursos para a pós-graduação: o aumento do Programa, seja ele pelo aumento de docentes

credenciados ou de alunos matriculados, gera aumento de gastos. Esses gastos envolvem pagamentos

de ajuda de custo e transporte para membros de bancas de qualificação e defesa, serviços com a

impressão de dissertações e teses, ajuda financeiro a estudantes para participação em congressos, dentre

outros. O Programa depende de recursos da CAPES (PROAP) e da Pró-reitoria e Direção. Previsões

desses gastos deverão ser feitas para se estimar o comprometimento dos recursos fixos quem vem do

PROAP. Era esperado um aumento das verbas do PROAP para o Programa uma vez que o curso de

Doutorado foi aprovado e a nota do Programa aumentou. No entanto, esse aumento ainda não ocorreu.

2 E também na maioria dos outros Programas do CAInter como pode ser visto no relatório de avaliação trienal 2010-2012.
3 Uma outra disciplina (Tópicos) já foi oferecida em inglês em semestre anterior.
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ANEXO 1

Uma análise da pós-graduação da FT

Vitor R. Coluci

27/04/2015

Apresento aqui uma análise de alguns pontos em relação à pós-graduação da FT, levantados na

reunião com os docentes da FT em 09/04/2015. São eles:

1) a FT teria condições neste momento para propor outros Programas de pós-graduação?

2) Que impacto o credenciamento de todos os docentes da FT em RDIDP teria no programa

atual? 

Para realizar essa análise, considerei as produções científicas (artigos) informadas no currículo 

Lattes de cada docente, publicadas nos últimos 3 (2012-hoje) e 5 anos (2010-hoje). Os dados foram 

coletados pelo software scriptlattes, o mesmo utilizado para disponibilizar as informações das 

produções científicas e tecnológicas da FT (http://www.ft.unicamp.br/vitor/ft-unicamp/) e da pós-

graduação (http://www.ft.unicamp.br/vitor/ft-pos/) no site da FT.

A FT teria condições neste momento para propor outros Programas de pós-graduação?

Para essa análise considerei as quatros áreas da FT: Ambiental, Civil, Telecom e Informática. 

Considerei os docentes de cada área de acordo com a relação disponível no site da FT: 

http://www.ft.unicamp.br/institucional/docentes.

Para a maioria das áreas da Capes, o número de artigos científicos é um índice que é consenso 

para a análise feita para a aprovação de Programas novos.

Como a proposição de novos programas provavelmente não seguirá a área interdisciplinar da 

Capes, considerar a classificação Qualis dos periódicos do CAInter poderia levar a distorções. Dessa 

forma, considerei (por questões de tempo) apenas o número absoluto de artigos na comparação entre 

áreas.
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Todas as áreas da FT apresentam uma distribuição não uniforme em relação ao número de 

artigos publicados por docentes (Fig. 1). As distribuições mostram que há pelo menos um docente de 

cada área com produção mais elevada, ao mesmo tempo que há docentes sem nenhuma produção nos 

mesmos períodos. 

A média de artigos por ano por docente nos últimos 3 anos nas áreas é a seguinte: 1.04 para 

Informática, 1.38 para Civil, 1.64 para Telecom e 2.26 para Ambiental. Em relação a esses dados deve 

se levar em conta os seguintes pontos: (i) há produções na Informática que não poderiam ser utilizadas 

para a proposição de um curso na área de Computação (professores alocados nesta área que tem 

produções em outras áreas do conhecimento); (ii) há várias produções em Telecom e Civil envolvendo 

colaborações que são contadas individualmente para o docente (melhorando a distribuição de 

publicações) mas que não se somariam na contagem para um Programa respectiva área.

Se considerarmos a classificação adotada pelo CAInter para classificar os artigos das áreas da 

FT (tendo assim uma referência), pode-se observar que em geral a soma dos artigos com extratos A2 a 

C supera os artigos A1 (esses dados não estão mostrados aqui). Dessa forma, com essa classificação, a 

média por área levaria a um índice IndArtProg 4 inferior a 1. De fato, o valor calculado com artigos 

dos últimos 3 anos é de 0.36 para Civil, 0.51 para Informática, 0.85 para Telecom e 1.13 para 

Ambiental. 

4 usado no CAInter e que poderia ser comparado com o índice F da deliberação FT 127/14
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Figura 1: Distribuição do número de artigos publicados pelos docentes de cada área nos últimos 3 e 5 anos.

Baseando-se nos dados acima, acredito que a FT não teria condições no momento de ter

programas disciplinares exclusivamente com docentes da FT. Não foram feitas consultas aos

documentos das áreas correlatas às áreas da FT para obter os valores mínimos de produção intelectual

exigidos para a submissão de novos Programas. Apenas a partir dessas informações poderia se ter uma

noção melhor sobre possibilidades de se propor novos programas.

Pode-se estudar também possibilidades envolvendo mestrados profissionais. Atualmente a

UNICAMP possui 4 mestrados profissionais. Dois no IMEEC, um na FOP e um na FCM. Os requisitos

para aprovação de mestrados profissionais no CAInter podem ser vistos aqui.

Que impacto o credenciamento de todos os docentes em RDIDP teria no programa atual?

Para analisar o impacto do credenciamento de todos os docentes em RDIDP da FT no Programa

de pós da FT, assim como fazem outras unidades da UNICAMP como a FEEC e IFGW, considerei três

cenários de Programas (interdisciplinares): 

(i) programa atual, onde os docentes são os permanentes atuais do Programa e que são levados em 
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conta na avaliação do CAInter (Permanentes atuais - 

http://www.ft.unicamp.br/posgraduacao/orientadores) – 33 docentes;

(ii) programa formado por todos os docentes Programa atual como se todos fossem da categoria 

permanente (Todos como permanentes) – 40 docentes; 

(iii)  programa formado por todos os docentes da FT em RDIDP5 (RDIDP) – 53 docentes.

A produção intelectual desses programas foi contabilizada por meio do IndArtProg (igual ao

Artg usado na deliberação 127/14 da FT). Esse índice é usado pelo CAInter para compor o INDPROD

(igual ao índice F da deliberação 127/14) que mede, juntamente com a distribuição da produção em

relação aos docentes, a produção intelectual do Programa. Segundo o relatório de Avaliação do trienal

2013, o CAInter considerou que um INDPROD > 1.5 daria ao Programa Muito bom no quesito 4.1

“Produção qualificada do Programa por docente Permanente”, Bom para 1.01 > INDPROD > 1.5 e

Regular para 0.51 > INDPROD > 1.0. Segundo o relatório da avaliação 2013, um Programa para ser

nota 4 precisa ser Bom no quesito Produção Intelectual e para ser nota 5 precisa ser Muito Bom.

A distribuição do IndArtProg individual pelos docentes em RDIDP da FT é bem heterogênea

(Fig. 2), como era esperado por isso já ter sido observado nas áreas da FT. Há docentes com índices

relativos altos (> 3) e docentes (15%) com índice nulo. 21% dos docentes em RDIDP (11 docentes)

apresentam IndArtProg > 1 (contabilizado nos últimos 3 anos) enquanto que 64% IndArtProg entre 0

e 1.

5 Aqui considerei todos os docentes no regime de 40h que fazem pesquisa, independente de serem MS ou MTS.
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Figura 2: Valores dos índices do IndArtProg individual para os docentes da FT em RDIDP.

Os valores de IndArtProg devem ser maiores dos que os apresentados na Fig. 2 pois há uma

quantidade da ordem de 38% (Fig. 3) de artigos não contabilizados pelo fato do periódico não estar

classificado atualmente pelo CAInter.

Figura 3: Número de periódicos classificados e não classificados pelo CAInter, contabilizados nos últimos 3 anos 

descontando outliers (veja discussão a seguir). A fração dos não classificados em relação aos classificados é: 0.43 

(Permanentes atuais), 0.38 (Todos como permanentes) e 0.34 (RDIDP).
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O mais correto seria usar o IndArtProg para a análise global do Programa, i.e., somando todos

os artigos com seus respectivos extratos Qualis e dividindo essa soma pelo número de docentes

permanentes do Programa. Essa análise é feita na Fig. 4. Apenas o cenário Permanentes atuais levaria

ao conceito Bom para o INDPROD. O cenário RDIDP leva a um índice abaixo de 0.7 e o cenário

Todos como permanentes leva a um índice 12% inferior ao do cenário Permanentes atuais (0.91 contra

1.04 nos últimos 3 anos). Devemos lembrar que esse conceito está relativamente subestimado devido

ao número grande de periódicos não classificados e outros tipos de produções que não foram

contabilizadas (livros, capítulos de livros, publicação em eventos e produção técnica).

Figura 4: Valores do índice IndArtProg global para os cenários de Programa de pós-graduação.

Docentes com alto IndArtProg individual, que para o cenário da FT podem ser considerados

como outliers, elevam o IndArtProg global. Descontando esses outliers (2 no cenário Permanentes

atuais, 3 no cenário Todos como permanentes6 e 1 no cenário RDIDP – Fig. 5), o IndArtProg global é

ainda mais reduzido para todos os cenários. Em relação aos dados dos últimos 3 anos da Fig. 4 (com os

outliers), a remoção dos outliers leva a uma redução de 25% no caso dos Permanentes atuais, 27% no

caso dos Todos como permanentes e 14% no caso dos RDIDP. Esses novos valores levariam todos os

cenários ao conceito Regular para o INDPROD.

6 Aqui foram desconsiderados os mesmos do cenário Permanentes atuais e mais um pesquisador externo a UNICAMP 
que não poderia ser colocado na categoria permanente.

22



Figura 5: Mesmo que a Fig. 4 mas descontando outliers.

Esses dados mostram que há uma forte dependência do Programa em relação a um número

muito pequeno de docentes mais produtivos. Os dados também indicam que, se a FT deseja elevar a

classificação do seu programa de Pós-graduação, ações no sentido de tornar homogênea a distribuição

de produção docente devem ser tomadas. Isso porque, embora a produção pode estar em patamares

bons (INDPROD - peso 55% no quesito), a distribuição de publicação entre docentes (peso 30% no

quesito) pode cancelar o efeito no INDPROD. Devem ser ações no sentido de se elevar a produção

docente, principalmente daqueles com baixa ou nenhuma produção nos últimos 5 anos.

Pela análise apresentada, o cenário RDIDP não parece ser o mais viável pois demandaria um

período de tempo maior para que o Programa atingisse (ou retomasse) patamares para possíveis

mudanças de conceitos junto ao CAInter. Isso poderia levar a uma redução da nota do programa e

comprometer o doutorado recém conquistado. 

A implementação do cenário Todos como permanentes poderia ser interessante uma vez que

este cenário reduziria o índice global do Programa num valor que poderia ser compensado pela

inclusão dos periódicos não classificados no INDPROD. 

Além disso, a passagem dos atuais docentes colaboradores (ou de alguns) para a categoria

permanente abriria novas vagas na categoria colaboradores. Considerando 40 docentes permanentes,

como previsto no cenário Todos como permanentes, poderiam ser abertas no máximo 12 vagas de
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colaboradores (30% do total de permanentes). O Programa nessa configuração teria portanto 52

docentes, um docente a menos do que os 53 docentes em RDIDP da FT. Para se implementar esse

cenário deve-se analisar, no entanto, se a FT teria estrutura física, administrativa e financeira para

manter um Programa com esse número de docentes. 

Finalmente, considerando o cenário que se espera para o futuro, ou seja, todos os docentes

RDIDP credenciados como permanentes na pós-graduação, o que será necessário para elevar o conceito

da Capes? 

Considerando apenas o quesito de produção intelectual docente, precisamos novamente analisar

o INDPROD. Uma estimativa7 desse índice pode ser feita utilizando os dados da Fig. 2 (de 3 anos, por

exemplo) e calcular o IndArtProg do Programa somando-se os valores dos IndArtProg individuais e

dividindo-se pelo número de docentes permanentes (53). Considerando também que a distribuição da

Fig. 2 não mudará significantemente, ou seja, a distribuição continuará ainda heterogênea por alguns

anos, podemos estimar quanto aumentará o INDPROD da seguinte forma: adicionando um valor

constante positivo para todos aqueles que possuem IndArtProg < 2 (prevendo o aumento de produção

de artigos) e um valor negativo para todos aqueles com IndArtProg > 2 (prevendo uma diminuição da

produção). A Fig. 6 mostra a estimativa do IndArtProg para diferentes valores constantes adicionados8.

Para o valor constante de 0.9, o IndArtProg atingiria o valor de 1.5 necessário para se ter o quesito

INDPROD Muito bom. A Fig. 7 mostra a comparação do IndArtProg individual atual (Fig. 4) com a

projeção usando o valor constante de 0.9. 

Assim, para o Programa ter condições de mudar para o conceito 5 9 seria preciso termos uma

distribuição pelo menos parecida como a da Fig. 7. Pode ocorrer que se atinja as condições para o

conceito 5 mesmo sem essa distribuição pois outras produções não foram consideradas. O resultado da

Fig. 7 indica que o valor mínimo do IndArtProg individual para docentes no Programa para se obter

Muito bom no quesito INDPROD seria em torno de 0.9.

Se vamos ficar mesmo com um programa interdisciplinar (o que me parece atualmente a melhor

opção), independentemente do número de docentes no Programa, ações elaboradas em conjunto pela

comissão de pós-graduação, pela comissão de pesquisa e pela direção devem ser implementadas para

induzir, principalmente, a interdisciplinaridade do Programa. Espera-se que com essas ações, induza-se

7 Estimativa pois trabalhos com co-autorias seriam contabilizados não apenas uma vez mas sim várias vezes dependendo 
do número de co-autores do trabalho. Dessa forma, o valor do IndArtProg seira super-estimado.

8 O mesmo valor foi considerado para as duas condições.
9 Ou mesmo 6 e 7 pois no quesito INDPROD “basta” ter um valor de 1.5 para obter o conceito máximo de Muito bom.
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também, como consequência, o aumento da produção científica do Programa e uma redução da

heterogeneidade da distribuição da produção.

Figura 6: Comportamento do IndArtProg do Programa para diferentes valores (adicionados para IndArtProg individual < 

2 e subtraídos para IndArtProg individual > 2).

Figura 7: Valores dos índices do IndArtProg individual para os docentes da FT em RDIDP obtidos nos últimos 3 anos e a 

projeção usando o valor constante de 0.9.
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ANEXO 2

SUGESTÃO para Resolução Interna para Credenciamento de Docentes no Programa

de Pós-Graduação da Faculdade de Tecnologia da UNICAMP

Art. 1° - O credenciamento de docentes ou pesquisadores para atuarem em atividades de Pós-Graduação
da Faculdade de Tecnologia (FT) dar-se-á nas categorias de (Art. XX, Deliberação CONSU-XX, de XX):

I – Professor Permanente – integra essa categoria o docente que possui vínculo formal com a UNICAMP e
atua no programa de Pós-Graduação em todas as atividades, isto é, orientando, ministrando disciplinas,
participando de projetos de pesquisa e que atenda aos critérios de produção acadêmico-científica estabelecida
pela Comissão de Pós-Graduação (CPG) da FT;

II – Professor Visitante – integra essa categoria o docente com vínculo funcional-administrativo com
outras instituições, brasileiras ou não, que sejam liberados, mediante acordo formal, das atividades
correspondentes de tal vínculo para colaborarem, por um período contínuo de tempo e em regime de dedicação
integral, em projetos de pesquisa e/ou atividades de ensino no Programa, permitindo-se que atuem como
orientadores e em atividades de extensão;

III – Professor Colaborador – integram essa categoria os demais membros do corpo docente do
Programa, que não atendam a todos os requisitos para serem credenciados como docentes permanentes ou como
visitantes, mas participem de forma sistemática do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de
ensino ou extensão e/ou orientação de estudantes, independentemente do fato de possuírem ou não vínculo com
a instituição.

Parágrafo único – As atividades de orientação atribuídas a docentes e pesquisadores , sem vínculo formal
com a UNICAMP, credenciados como Colaboradores ou Visitantes, deverão ter um co-orientador da categoria
permanente do Programa.

Art. 2° - É recomendável que o número de docentes e pesquisadores classificados como Colaboradores e
Visitantes não exceda 30% do total de docentes classificados como Permanentes ao final de qualquer processo
de credenciamento e recredenciamento.

Do Credenciamento

Art. 3° - O credenciamento de professores, pesquisadores com ou sem vínculo empregatício com a
Universidade será efetuado por proposta da CPG e aprovada pela Congregação da FT.

Art. 4° - O pedido para credenciamento poderá ser feito em qualquer época do ano e deve ser feito pelo
professor ou pesquisador por meio de ofício à CPG, contendo justificativa para o credenciamento e dados
indicados no Art. 5°.

Art. 3° -  A análise para o credenciamento será baseada na (i) produção científica e tecnológica referente,
contabilizando o ano da avaliação, (ii) bolsas e prêmios de reconhecimento científico e tecnológico, (iii) recursos
financeiros obtidos junto às Agências de Fomento, nacionais ou internacionais, referentes aos últimos cinco
anos, contabilizando o ano da avaliação.
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Art. 5° - A produção científica e tecnológica dos últimos cinco anos do docente será contabilizada por
meio do índice F de acordo com a expressão a seguir:

F= (Artg + Liv + Cap + Eve + Tec)/5

onde 

- Artg = 1.0 A1+0.85 A2+0.70 B1+0.55 B2+0.40 B3+0.25 B4+0.10 B5;
- Liv = 2.0 L4 + 1.5 L3 + 1.0 L2 + 0.5 L1;
- Cap = 1.0 C4 + 0.75 C3 + 0.5 C2 + 0.25 C1;
- Eve = 0.5 E4 + 0.3 E3 + 0.15 E2 + 0.05 E1;
- Tec =  2.0 T4 + 1.5 T3 + 1.0 T2 + 0.5 T1 

sendo:
- Ai e Bi  ão os números de artigos publicados/aceitos em revistas com Qualis A e B respectivamente,
- Li o número de livros publicados com estratos L;
- Ci o número de capítulos publicados em livros com L;
- Ei o número de trabalhos completos em Anais de Eventos com estrato E;
- Tec o número de produção técnica com o respectivo estrato T. A produção técnica engloba patentes, programas
de computador, organização de eventos, elaboração de norma ou marco regulatório, etc.

§1° - A descrição dos estratos de livros, capítulos, eventos e produção técnica é baseada no Documento
de área vigente da Área Interdisciplinar da CAPES.

§2° - A classificação Qualis de revistas será baseada na classificação feita pelo Comitê da Área
Interdisciplinar da CAPES. Em caso de não haver classificação, será adotada a maior classificação do Qualis
dentre as classificações realizadas por outros Comitês da CAPES.

§3° - A relevância de produção técnica associada a organização de eventos, palestras proferidas,
produção de material didático e parecer de artigo em periódico será analisada pela CPG que poderá
desconsiderar as produções apresentadas.

Art. 6° - Para um docente ou pesquisador ser credenciado como permanente no Programa ele deve
apresentar, pelo menos, F maior ou igual a 1.2.

Parágrafo único – A critério da CPG, o docente que não atender ao requisito do Art. 6°, poderá ser
credenciado como colaborador, desde que haja vagas nessa categoria (Art. 2o).

Art. 7° - Para docentes/pesquisadores externos à FT serão analisados outros critérios como adequação às
áreas de concentração do Programa e disponibilidade de vagas nas categorias Permanente e Colaborador.

Do Recredenciamento

Art. 8° - O recredenciamento do Quadro Docente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia será
analisado a cada quatro anos, quadriênio coincidente com as avaliações CAPES do Programa. 

Art. 9° - Para a manutenção do credenciamento como Professor Pleno, o docente deverá,
cumulativamente: 

I – apresentar Artg médio no quadriênio de no mínimo [valor a definir].

II – apresentar produção científica e/ou tecnológica com co-autoria de aluno ou egresso do Programa cuja defesa
tenha ocorrido nos últimos 05 (cinco) anos. 
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II – apresentar produção científica e/ou tecnológica com co-autoria de docentes do Programa.

III - ter participado de oferecimentos de disciplinas. 

IV - ter pelo menos uma orientação de Mestrado ou de Doutorado concluída, no quadriênio. 

Art. 10° - Todos os docentes credenciados pela FT serão incluídos no Catálogo dos Cursos de Pós-
Graduação, versão on-line.

Art. 11 - Os casos omissos nesta resolução serão encaminhados à Congregação da FT, depois de
instruídos pela CPG.

Art. 12 - Essa Resolução será revista em Novembro de 2016. 

Art. 13 - Essa Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
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