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RELATÓRIO	DE	VISITA	–	CONSULTOR	

	
Informações gerais 

Área de Avaliação:  ENFERMAGEM 

Data da Visita:  19 e 20 de setembro de 2018 

Consultor(a): Profa. Carmen Gracinda Silvan Scochi 

Dados do Programa de pós-graduação visitado 

Nome do Programa: Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
Nota:  3 
 
Nível   [  ] Mestrado Acadêmico                 [  ] Doutorado                     [ X ] Mestrado Profissional 
1 – Proposta e Infraestrutura do Programa 
Aspectos relevantes observados/discutidos/relatados (Principais pontos críticos que requerem atenção) 
 
Fragilidades: 
- Pouco detalhamento das relações entre a Área de Concentração (AC) e as Linhas de Atuação 
científico-tecnológicas (LA);  
- Desequilíbrio na distribuição dos projetos entre as LA: LA1 – Organização e avaliação dos sistemas 
de cuidados à saúde e LA2 – O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano;   
- Fragmentação e pulverização de Projetos de Pesquisa (PP) na LA2, recomendando-se estruturar PP 
mais amplos que agrupem discentes e docentes; 
- Disciplinas com referências desatualizadas; 
- Plano sem metas, ações, indicadores e prazos. 
 
 

	
2 – Corpo Docente 
Aspectos relevantes observados/discutidos/relatados (Principais pontos críticos que requerem atenção) 
 
No geral há estabilidade do corpo docente, todavia, atentar para o processo de renovação do corpo 
docente, considerando potenciais aposentadorias, o credenciamento de novos docentes e os respectivos 
impactos nos indicadores.   
A mobilidade docente, as parcerias com centros de excelência e a captação de financiamento estão 
concentradas em alguns docentes permanentes. 
Atenção para a distribuição das atividades de ensino e orientações entre os docentes permanentes. 
 

	
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 
Aspectos relevantes observados/discutidos/relatados (Principais pontos críticos que requerem atenção) 
 
Embora este quesito recebeu conceito Bom na quadrienal 2017, recomenda-se: 

- Monitoramento do tempo de titulação dos mestres pela coordenação de curso;  
- Atenção especial do corpo docente para a produtividade conjunta com discentes/egressos: 

artigos publicados em periódicos com Qualis B2 ou superior, livros, capítulos, patentes e 
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trabalhos (completos e resumos) em Anais de eventos técnico-científicos; 
- Maior clareza nos resumos dos TCC sobre a aplicabilidade do estudo/produto para o 

serviço/instituição onde o profissional/mestrando atua. Parabenizo inciativa da coordenação em 
elaborar orientação para elaboração dos resumos dos trabalhos de conclusão. 

 
	

4 – Produção Intelectual 
Aspectos relevantes observados/discutidos/relatados (Principais pontos críticos que requerem atenção) 
 
Na quadrienal 2017, o curso recebeu conceito BOM nos itens referentes a publicações do PPG (4.1) e 
sua distribuição entre os docentes permanentes (4.3a) e conceito REGULAR nos itens referentes a 
produção técnica/tecnológica do PPG (4.2) e sua distribuição entre os docentes permanentes (4.3b). 
Apesar do conceito Bom em publicações, recomenda-se o monitoramento anual dessa produção e 
atenção especial aos docentes permanentes com baixa produção científica, pois na quadrienal 2017 teve 
docente permanente com apenas duas publicações no quadriênio 2013-2016 e dois docentes 
permanentes sem qualquer artigo em periódico com Qualis B1 ou superior e/ou livros L4. Ainda, houve 
concentração das publicações (49,7%) em três docentes permanentes. 
Há necessidade de ampliar e diversificar a produção técnica/tecnológica para sua consolidação, aspecto 
relevante na avaliação de mestrados profissionais e que contribuiu com a manutenção da nota 3 ao 
curso em pauta, na quadrienal 2017. Atenção especial deve ser dada ao preenchimento dessa produção 
na Plataforma Sucupira, divulgando e valorizando os tipos de Produção Técnica/Tecnológica 
considerados pela Área de Enfermagem (ver documentos na página da área no site da Capes: 
http://capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4667-enfermagem).  
Também recomenda-se buscar uma maior articulação da produção intelectual (científica e técnica) 
entre si e com a proposta do Mestrado Profissional em Enfermagem, pois atendeu de forma parcial na 
avaliação quadrienal 2017 porque houve um pequeno declínio ao longo do quadriênio na publicação de 
artigos em periódicos, a publicação de livros e capítulos qualificados ainda é irrelevante e existe 
desequilíbrio em relação à produção técnica (quanto ao tipo de produção técnica e sua distribuição 
entre os docentes permanentes).  
Com relação a qualidade das informações registradas na Plataforma Sucupira, destaca-se a presença de 
registros de produções sem autoria completa no quadriênio 2013-2016. Também encontrado capítulos 
de livros não classificados, o que pode indicar que os mesmos não foram encaminhados para a 
comissão de classificação de livros conforme solicitação da Área. Assim, recomenda-se atenção da 
coordenação de curso à comunicação recebida da coordenadora de Área. 
 

	
5 – Inserção Social e Internacionalização 
Aspectos relevantes observados/discutidos/relatados (Principais pontos críticos que requerem atenção) 
 
No geral, o Mestrado Profissional em Enfermagem da UFES (MPEnf/UFES) recebeu conceito BOM 
no quesito Inserção Social. 
Destaca-se que, apesar de apontamento do MPEnf/UFES que indica acompanhamento de egressos de 
forma sistematizada, estes dados não foram apresentados de forma detalhada. Copio abaixo as 
orientações elaboradas pela coordenação da Área de Enfermagem 2011-2017 e disponibilizadas aos 
coordenadores de PPG, contendo Diretrizes para os registros de dados no Módulo Proposta do 
Programa na Plataforma Sucupira.  
“Os	egressos	do	MP	devem	demonstrar	participação	em:	
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-	Liderança	em	empresas	ou	 instituições	de	saúde	públicas	e	privadas:	 Informar:	Total	de	egresso.	
Nome	e	número	de	egressos,	atividade	administrativa	relevante/cargo,	instituição	e	vigência/período.	 

-	 Coordenações	 técnicas	 ou	 acadêmicas	 institucionais	 e/ou	 comissões/comitês/assessorias	 de	
abrangência	institucional,	regional	ou	nacional	em	políticas	públicas	de	saúde,	educação,	ciência	e	
tecnologia.		
Informar:	 Total	 de	 egresso.	 Nome	 e	 número	 de	 egressos,	 atividade/cargo/tipo	 de	 assessoria,	
instituição	e	vigência/período.		

-	Atividades	no	sistema	educacional	 (educação	básica,	profissional	e	 tecnológica,	ensino	superior,	
pós-graduação	lato	e	stricto	sensu),	se	pertinente	
Informar:	 Total	 de	 egresso.	 Nome	 do	 egresso,	 ano	 de	 titulação,	 tipo	 de	 atuação	 (ensino	 e	
cargos/coordenações	administrativo-acadêmicas	relevantes),	nome	da	instituição	e	período.		

-	Prêmios	de	mérito	científico-tecnológico	ou	reconhecimento	profissional	
Informar:	Total	de	egresso.	Nome	do	egresso,	ano	de	titulação,	premiação	recebida	e	período.” 
 
Atividades de internacionalização não foram destacadas por, ainda, não se constituírem em aspecto 
relevante na avaliação de mestrados profissionais na Área de Enfermagem, sendo destacados e 
valorizados na avaliação de programas acadêmicos. 
 
 

	
6 – Outros Aspectos 
Aspectos relevantes observados/discutidos/relatados que não constam dos itens anteriores (Principais pontos 
críticos que requerem atenção/ Ou pontos fortes que devem ser melhor explorados) 
 
Ponto crítico: sustentabilidade financeira do Mestrado Profissional em Enfermagem da UFES 
(MPEnf/UFES) devido à ausência de financiamento da Capes para essa modalidade de programa stricto 
sensu. 
 
Pontos fortes: dedicação e comprometimento da coordenação do MPEnf/UFES e também a própria 
política institucional da UFES de acompanhar seus programas de pós-graduação e implantar ações 
estratégicas para alavancar o desenvolvimento dos mesmos. 
Na apresentação feita na UFES, em 20 de setembro de 2018, intitulada “Avaliação quadrienal 2017 da 
área de enfermagem e desempenho do MP/UFES”, houve expressiva participação do corpo docente e 
discente do curso. 
 
 

	
7 – Recomendações pós-visita 

Estratégias a serem empregadas para superar os pontos críticos que requerem atenção indicados: 
 

§ Dedicar atenção especial para a qualidade das informações na Plataforma Sucupira:    
responsabilidade compartilhada com o corpo docente, coordenação do curso, secretaria e Pró-
Reitoria. 

§ Revisar os projetos e sua distribuição entre as linhas de atuação – LA (atenção às 
ementas/descrição):  
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2017: LA1 “Organização e avaliação dos sistemas de cuidados à saúde” = 3 PP (projetos de 
pesquisa) + 3 PE (projetos de extensão) em andamento, 1 PP + 1 PI (projeto de inovação) 
concluídos 
    LA2 “O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano” = 18 PP + 
12 PE + 2 PI em andamento; 4 PP + 1 P/outra concluídos 

§ Atentar para a sustentabilidade da LA1, pois há poucos PP/PE, além do fato que, dentre 
os seis grupos de pesquisa existentes, apenas dois deles têm aproximações a LA1. 

§ Atualizar referências bibliográficas das disciplinas. 
§ Avaliar mudança na grade curricular, com atenção especial ao atendimento das 

necessidades de formação em três eixos: profissional temática/Linhas de Atuação 
científico-tecnológicas, pesquisa e pedagógica. 

§ Aprimorar Planejamento futuro incluindo metas claras, estratégias/ações, indicadores e 
prazos. 

§ Planejar o processo de renovação do corpo docente, considerando as aposentadorias, o 
credenciamento de novos docentes e os respectivos impactos nos indicadores.   

§ Incentivar e planejar a mobilidade docente. 
§ Expandir as parcerias com centros de excelência. 
§ Incentivar e monitorar demanda para a captação de financiamento pelo corpo docente. 
§ Estabelecer estratégias para melhorar o fluxo de alunos. 
§ Aumentar a publicação qualificada (≥B1) dos docentes permanentes em conjunto com 

discentes/egressos. 
§ Expandir a produção técnica/tecnológica e incrementar esses dados na Plataforma 

Sucupira: atenção aos tipos de Produção Técnica/Tecnológica considerados pela Área de 
Enfermagem (ver documentos na página da área no site da Capes: 
http://capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4667-enfermagem). 

§ Estabelecer critérios para a indicação das produções relevantes do curso. 
§ Aprimorar o sistema de acompanhamento de egressos (titulados nos últimos cinco anos 

anteriores ao ano base), informando na Plataforma Sucupira os dados valorizados pela 
Área. 

 

 

8 – Análise Geral 
Avaliação geral das perspectivas do programa quanto à melhoria da nota CAPES na próxima avaliação; 
uma breve análise da situação atual do programa em relação aos programas de mesma nota na área de 
avaliação. (Inclua aqui quaisquer comentários que julgar que possa ser útil ao coordenador e colegiado 
de curso para elaboração do plano de gestão de programa.) 
 
Trata-se de Mestrado Profissional em Enfermagem relevante para o contexto locorregional e do 
estado de Espírito Santo.  
No geral, seu desempenho na quadrienal 2017 esteve no grupo de mestrados profissionais com 
melhores indicadores compatíveis com a nota 3, portanto, relativamente próximo aos PPG nota 
4.  
Reforço minha preocupação com a sustentabilidade do MPEnf/UFES devido à ausência de 
financiamento pela Capes, recomendando-se ações estratégicas em conjunto com a Pró-Reitoria 
para a captação de financiamento. 
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Considerando a possibilidade de se incluir avaliações mais qualitativas da produção intelectual 
dos PPG pela Área de Enfermagem e Capes, recomendo reflexões e discussões ampliadas nos 
âmbitos do curso e da UFES sobre diretrizes e critérios para indicações das produções mais 
relevantes dos cursos/programas, atentando para a especificidade dos mestrados profissionais. 
Além das recomendações contidas no item anterior, sugiro uma força tarefa do colegiado de 
curso para aprimoramento de seu plano de gestão, considerando as recomendações contidas nas 
Diretrizes para os registros de dados no Módulo Proposta do Programa na Plataforma Sucupira, 
item Planejamento futuro, disponibilizadas pela Coordenação da Área de Enfermagem 2011-
2017: 
“-	Apresentar	o	planejamento	do	PPG,	incluindo	suas	metas,	estratégias/ações	e	propostas	para	
consolidação	 e	 busca	 da	 excelência,	 considerando	 os	 indicadores	 de	 avaliação	 e	 de	
autoavaliação.	

-	 Descrever	 as	 propostas	 para	 enfrentar	 os	 desafios	 do	 PPG	 e	 da	 Área	 tanto	 em	 relação	 à	
formação	quanto	à	produção	de	conhecimento.		

-	Descrever	as	propostas	de	qualificação	do	corpo	docente.”	
	
	

Carmen Gracinda Silvan Scochi 


