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1. Introdução 

O Programa de Pós-Graduação em Política Social (PPGPS) da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES) foi criado em 2003, em um momento de expansão do Sistema 

Nacional de Pós-Graduação. Desde a sua fundação, o PPGPS/UFES conta com um quadro 

docente interdisciplinar, estabelecendo-se como espaço de debate, produção e divulgação de 

conhecimento para profissionais do Serviço Social e de áreas afins. Sua primeira turma de 

mestrado concluiu grau em 2006. Em 2011, foi criado o doutorado do PPGPS/UFES, cujas 

atividades foram iniciadas em 2012 [10 dos 20 cursos de Doutorado da área de Serviço Social 

foram criados entre 2001 e 2018], com a primeira tese defendida em 2016.  

Desde a avaliação do período 2010-2012, a nota do PPGPS/UFES junto à CAPES é cinco (5). 

A nota é produto de um processo colaborativo entre os diferentes segmentos (docentes, 

discentes, servidoras/es técnicas/os-administrativas/os, egressas/os e pós-doutorandas/os) e é 

conferida ao PPGPS pelo sistema de avaliação da CAPES. Receber uma nota 5 dentro do 

sistema de avaliação da CAPES significa o reconhecimento social de que o Programa é 

“Muito Bom”. Mas um conceito (Muito Bom) é processual e requer um processo reflexivo do 

que isso significa para o Programa e para a comunidade. Dessa forma, a autoavaliação dos 

Programas de Pós-Graduação (PPGs) se coloca como uma necessidade para a realização desse 

processo reflexivo. Portanto, a autoavaliação se caracteriza como um processo que orienta o 

planejamento do Programa.  

A pressão da CAPES, a partir do quadriênio atual (2017-2020), inclui a Autoavaliação como 

parte da avaliação que compõe a nota a ser atribuída ao PPG.  

Por sua vez, o documento da área de Serviço Social (área 32) afirma que o 

[...] processo de autoavaliação deve ser sistemático e envolver todos os sujeitos 
que fazem parte dos PPG [...] A área reafirma a premissa na qual o principal objetivo 
da autoavaliação é formativo, com foco na aprendizagem e na formação discente 
com qualidade a partir da realidade institucional da Universidade, da relevância do 
Programa na região, sua capacidade de produção do conhecimento e capacidade de 
intervenção (CAPES, 2019, p. 14). 

Em uma retrospectiva, vemos que a autoavaliação é um subitem constante nas fichas de 

avaliação da CAPES – trienais 2010, 2013 e quadrienal 2017 (Quesito 1, subitem 1.2 – 

planejamento do Programa). Para a avaliação quadrienal 2021, a autoavaliação foi 

incorporada ao quesito 1 (Programa), subitem 1.4. Nesse, o Programa deve realizar a 

autoavaliação com foco na formação discente e produção intelectual, considerando a 

[...] dimensão qualitativa do planejamento, metodologias, estratégias e 
monitoramento do processo de autoavaliação. O Programa deverá apresentar uma 
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proposta de sua autoavaliação que contemple os seguintes elementos: a) objetivos; 
estratégias; métodos, técnicas, instrumentos, frequência de coleta de dados (ex. 
anual, a partir dos dados do Programa extraídos da Plataforma Sucupira); 
cronograma; equipe responsável pela implementação das etapas do processo de 
autoavaliação; formas de disseminação dos resultados; b) Articulação e contribuição 
do processo e dos instrumentos de autoavaliação para o planejamento estratégico do 
Programa a curto, médio e longo prazos.; c) Mecanismos de envolvimento e 
participação de todos os sujeitos que fazem parte do Programa (técnicos, 
docentes e discentes); d) Estratégias de incentivo à participação acadêmico 
científica dos discentes e docentes e egressos; e) Diretrizes que emanaram do 
processo de planejamento da autoavaliação; f) Transparência na divulgação dos 
resultados da autoavaliação (CAPES, 2020a, sem paginação).  

O PPGPS constituiu a comissão de autoavaliação composta por representantes dos segmentos 

docente (Maria Lúcia Teixeira Garcia e Silvia Neves Salazar), discente (Arnon Manhães 

Ceolin e Leila Marchezi Tavares Menandro), egressas(os) (Pedro Rozales R. Dominczak), 

pós-doutorandos (Rafael da Silva Barbosa) e técnico-administrativos (Adriana Xavier R. 

Pratti). 

Os objetivos do PPGPS são: 

• capacitar para o exercício da docência; 

• formar pesquisadores qualificados para a condução de investigações no âmbito da 

Política Social; 

• enriquecer as reflexões teóricas no âmbito do pensamento social e dos 

profissionais/pesquisadores da área; 

• aprofundar o conhecimento para o enfrentamento de desafios emergentes que 

demandem a intervenção profissional; 

• fomentar a pesquisa nas diversas áreas da Política Social; 

• possibilitar a formação científica e cultural aprofundada, capacitando profissionais 

para desenvolver, de forma independente, atividades de pesquisa, bem como para 

atuar na formação de outros profissionais de elevada qualificação científica e técnico-

profissional. 

Considerando esses objetivos, que se orientam pela oferta de uma formação de recursos 

humanos de excelência, essa comissão se norteou pelas seguintes questões: o PPGPS 

conseguiu, ao longo dos seus 16 anos, atingir seus objetivos? Quais são as ações em curto, 

médio e longo prazo que o Programa deve incorporar em seu planejamento, considerando a 

meta de obtenção da excelência na avaliação da CAPES? 

Portanto, o trabalho da Comissão de Autoavaliação teve como objetivo geral “Realizar a 

autoavaliação do PPGPS, verificando se seus objetivos propostos vêm sendo alcançados e se 
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o PPGPS vem contribuindo na formação de Recursos Humanos em nível de Mestrado e 

Doutorado”. Os objetivos específicos foram:  

• Identificar se as(os) Egressas(os) estão envolvidos com atividades de pesquisa e/ou 

Grupos de Pesquisa em suas instituições de trabalho; 

• Descrever o processo de internacionalização adotado pelo PPGPS, verificando se esse 

se configura como processo individual ou coletivo e como repercute sobre todos os 

segmentos (docentes, discentes, egressas/os, técnico-administrativos e pós-

doutorandas/os);  

• Refletir se o Plano de Metas1 vem sendo implementado no PPGPS e como cada 

segmento tem colaborado nesse processo; 

• Avaliar a inserção das(os) discentes e docentes em Grupos/Núcleos de Pesquisa, como 

elemento fundamental no processo formação de pesquisadores; 

• Produzir relatório divulgando resultados da autoavaliação, contribuindo para o 

planejamento do Programa. 

O processo de autoavaliação do PPGPS envolveu todos os segmentos que compõem o 

Programa: discentes, docentes, egressas(os), servidoras(es) técnico-administrativas(os) em 

educação (TAE) e pós-doutorandas(os). 

A autoavaliação realizada objetiva, portanto, contribuir para construção de parâmetros que 

permitam ao PPGPS planejar suas ações para os próximos anos. Nestes termos, evidencia-se a 

importância de captar como o programa tem contribuído para o alcance dos objetivos 

propostos, não somente como um produto, mas como um processo. Nesta direção, possibilita 

contextualizar o programa na dinâmica societária, a partir da vivência dos próprios sujeitos 

envolvidos no PPGPS. Sendo assim, a partir dos resultados alcançados com o processo de 

autoavaliação, pretende-se contribuir para criação de ações que melhorem o programa. 

Aprende-se, ao trabalhar com avaliação, a importância de se pensar a prática, de 
refletir sobre a prática, de encontrar lições na prática e derivar dela ações concretas, 
iluminadas pela teoria, seja ela de qualquer paradigma. Aceitando como verdadeiro 
que a avaliação induz ações, valores e comportamentos, a autoavaliação, com mais 
força poderá ser indutora de ações reflexivas. É a ação reflexiva que faz sentido 
quando se pensa a prática e os problemas enfrentados pelos docentes. (CAPES, 
2019, p. 5). 

Pensando as estratégias para o desenvolvimento da autoavaliação, levamos em consideração: 

(a) O monitoramento da qualidade do programa, seu processo formativo, produção de 

																																																								
1 O Plano de Metas para alcance da nota 6 foi elaborado pelo PPGPS em 2018 e apresentado à PRPPG como 
exigência para participar do edital Capes-PrInt. 
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conhecimento, atuação e impacto político, educacional, econômico e social; e (b) O foco na 

formação discente pós-graduada, na perspectiva da inserção social e/ou científica e/ou 

tecnológica e/ou profissional, presencial e/ou à distância do programa (CAPES, 2019). Para 

tanto, a Comissão delineou 5 etapas de trabalho: 

- Preparação  

- Implementação 

- Divulgação dos resultados 

- Uso dos resultados 

- Meta-avaliação 

Na etapa de preparação, a comissão delineou seus objetivos, cronograma de trabalho e 

metodologia de trabalho. Todo o trabalho da comissão foi orientado por princípios, tais como:  

● Compromisso com a melhoria da qualidade das ações do PPGPS, contribuindo para a 

revisão dos seus processos, para a melhoria do processo pedagógico e administrativo; 

● Envolvimento dos participantes da comunidade acadêmica de forma cooperativa. 

● Ética no uso dos dados e informações produzidos. 

Em termos de princípios éticos, as ações da Comissão de Autoavaliação se orientam pelo 

respeito à privacidade e à integridade dos sujeitos participantes dos processos. Quanto à 

metodologia de trabalho, a Comissão delimitou como sujeitos os 5 segmentos: docentes, 

discentes, servidoras(es) técnico-administrativas(os) em educação (TAE), pós-

doutorandas(os) e egressas(os). O recorte temporal delimitado foi de 2013-2020 (englobando 

2 ciclos avaliativos). Essa escolha se justificou por nos permitir acessar os dados da 

quadrienal (2017) – disponíveis na página da CAPES. 

Nesse sentido, a composição de cada segmento 2 , de acordo com o recorte temporal 

selecionado 2013-2020 (correspondendo aos sujeitos que participaram do PPGPS na última 

quadrienal e a quadrienal em curso), foi a seguinte: 18 Docentes; Discentes: 36 (Mestrado) e 

32 (Doutorado); 8 TAE; 6 Pós-doutorandas(os); 133 egressas(os) (tituladas/os entre 2011 e 

2020).  

Na listagem repassada (nome e e-mail) identificamos casos em que havia sujeitos que se 

enquadravam em duas ou mais categorias (ex. egressa/o e docente; egressa/o do mestrado e 

																																																								
2 Esse levantamento foi realizado pela secretaria do PPGPS, em setembro de 2020. 
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discente do Doutorado ou egressa/o e pós-doutoranda/o). Nesses casos, a comissão 

considerou o último enquadramento para delimitação do total de sujeitos por categoria, com 

alteração significativa no segmento das(os) Egressas(os), totalizando 80 egressas(os) 

tituladas/os entre 2011 e 2020. 

Quadro 1 – Número Total de Componentes por Segmento 
Docentes Discentes TAE Pós-

Doutorandas(os) 
Egressas(os) 

18 68 8 6 80 

Fonte: PPGPS. Elaboração: própria, 2020. 

Em termos procedimentais, a comissão trabalhou com dados primários (gerados pela 

comissão) ou obtidos pelo Coleta CAPES. 

Os instrumentos desenvolvidos foram: 

1. Questionários online (Google Forms) aplicados a todos os segmentos, contemplando 

as particularidades de cada um deles. Esses questionários foram desenvolvidos e se 

orientaram pelos objetivos elencados (Apêndices A-E). Dessa forma, os formulários 

foram organizados em seções comuns e seções específicas de cada segmento, a saber:    

a) Formulário de Autoavaliação Docente (APÊNDICE A): Perfil; Gestão do 

PPGPS; Infraestrutura do PPGPS e da UFES; Projeto Pedagógico do PPGPS; 

Minha Autoavaliação; Avaliação das(os) Discentes; e Sugestões; 

b) Formulário de Autoavaliação Discente (APÊNDICE B): Perfil 

Socioeconômico; Gestão do PPGPS; Infraestrutura do PPGPS e da UFES; 

Projeto Pedagógico do PPGPS; e Sugestões; 

c) Formulário de Autoavaliação de Servidoras(es) Técnico-Administrativos em 

Educação (TAE) (APÊNDICE C): Perfil; Avaliação do Setor (clima 

organizacional e Infraestrutura); Avaliação quanto ao PPGPS; Avaliação 

quanto às atividades do PPGPS; e Sugestões; 

d) Formulário de Autoavaliação Egressas(os) (APÊNDICE D): Perfil; Trabalho 

Docente; Contribuição do PPGPS para sua formação; Avaliação do PPGPS; e 

Sugestões; 

e) Formulário de Autoavaliação Pós-Doutorandas(os) (APÊNDICE E): Perfil; 

Gestão do PPGPS; Infraestrutura do PPGPS e da UFES; Projeto Pedagógico 

do PPGPS; e Sugestões. 
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Para a aplicação dos questionários, foi enviado e-mail informando sobre o trabalho da 

Comissão e a solicitação de preenchimento do questionário. Em termos dos cuidados éticos, 

em hipótese alguma foi solicitado o nome do respondente. Além disso, o acesso às perguntas 

só ocorreu após ciência dos objetivos e da(o) respondente manifestar livremente sua anuência 

em participar da pesquisa. 

2. Planilhas de Dados extraído pela CAPES com os dados do PPGPS relativos à 

quadrienal 2017 (2013-2016) – disponível em http://avaliacaoquadrienal.capes.gov.br/ 

home/planilhas-de-indicadores –, e dados da quadrienal 2021 (relativo aos anos de 

2017-2019) – extraídas da Plataforma Sucupira. 

Após a coleta de dados, foram realizadas a sistematização das informações e a análise por 

segmento. Posteriormente, procedemos à análise global dos dados.  

Sendo assim, este relatório apresenta 10 itens, além desta Introdução. No tópico a seguir, são 

apresentados os Perfis de cada segmento, segundo as respostas fornecidas aos formulários 

acima citados. Em seguida, tratamos os dados referentes à avaliação do Projeto Pedagógico do 

PPGPS, levando em consideração a área de concentração, as linhas de pesquisa, as disciplinas 

e os processos didático-pedagógicos. No tópico 4, tratamos da Inserção Social do programa, 

englobando as temáticas Grupos e Núcleos de Pesquisa, Atividades abertas à comunidade e os 

Encontros de Política Social. As ações de Internacionalização do PPGPS, que envolvem 

projetos de cooperação, o Programa CAPES-PrInt e a mobilidade de docentes e discentes do 

programa, são tratadas no item 5. O tópico 6 discute a avaliação da Gestão do PPGPS, bem 

como a Infraestrutura, tanto da UFES quanto do próprio PPGPS. Em seguida, discutimos o 

processo de acompanhamento das(os) discentes e das(os) egressas(os) realizado pelo PPGPS. 

Os itens 8 e 9 trazem, respectivamente, a avaliação quanto ao financiamento e as sugestões de 

melhorias fornecidas pelos sujeitos. Por fim, temos as considerações finais e as 

recomendações feitas ao PPGPS.  
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2. Perfil de cada Segmento 

Esta seção trata da apresentação dos dados referentes ao perfil de cada segmento que compõe 

o PPGPS, uma vez que cada segmento apresenta um perfil distinto e que precisa ser 

compreendido em sua particularidade. 

2.1 Corpo Docente 

O corpo docente do PPGPS é composto por 18 docentes, 50% desses com 50 anos ou mais, 

com tempo de docência variando entre 3 e 45 anos (média de 20 anos). Quinze (15) de nossos 

18 docentes tem mais de 10 anos de experiência na docência (Graduação). Para 6 docentes, o 

tempo de trabalho correspondeu ao tempo de docência na Ufes. Para outros, o tempo de 

experiência envolveu a docência em outras IES ou o trabalho em outra área. 

São docentes que se titularam entre 1982 e 2018, sendo que 89% a conclusão do doutorado 

ocorreu entre 1982 e 2010. Portanto, as(os) docentes são docentes com 5 ou mais anos de 

titulação em sua maioria. Destes, 2 se titularam no PPGPS e os demais em instituições 

nacionais e internacionais. 

Gráfico 1 – Ano de titulação no doutorado das(os) docentes do PPGPS 

 
Fonte: Comissão de autoavaliação do PPGPS, 2020. 

O PPGPS segue tendência observada na área: a área possui um predomínio de docentes 

nascidos entre os anos 1950-1970 (85,2%) (GARCIA; NOGUEIRA, 2017). Mas também há a 

progressiva entrada de jovens doutores em um processo de renovação do corpo docente da 

Pós-Graduação (que, no PPGPS, corresponde a 22%). Essas(es) jovens têm tempo de 

docência entre 3 e 12 anos. 
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Gráfico 2 – Área de Formação das(os) Docentes 

 
Fonte: Comissão de autoavaliação do PPGPS, 2020. 

A área de formação atende às exigências da área em que se encontra o PPGPS. O percentual 

de assistentes sociais é superior ao exigido pela área para Programas em Política Social. Além 

disso, o perfil interdisciplinar do corpo docente é importante para o atendimento às linhas de 

pesquisa do PPG, com destaque para o também percentual de docentes oriundos das Ciências 

Econômicas.  

Gráfico 3 – Idade do corpo docente do PPGPS 

 
Fonte: Comissão de autoavaliação do PPGPS, 2020. 

Dos 18 docentes que responderam ao questionário, 14 se identificaram como permanentes e 4 

como colaboradores3.  

 

																																																								
3 Um docente informou à comissão que tinha se cadastrado como permanente, mas que solicitava correção dessa 
informação. 
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Gráfico 4 – Ano de credenciamento do Corpo Docente 

 
Fonte: Comissão de autoavaliação do PPGPS, 2020. 

O credenciamento desses docentes no PPGPS indica o processo de progressiva mudança no 

corpo docente, com a saída dos que criaram o PPGPS em final de 2003-2004 (8 docentes 

saíram por questões de aposentadoria, adoecimento e morte). Essas mudanças no corpo 

docente são parte de um processo de transição geracional essencial ao PPGPS, mas que 

colocam desafios que se expressam nas respostas dadas no questionário. 

As(Os) docentes permanentes estão credenciados para orientarem apenas em um nível 

(Mestrado) ou nos 2 níveis (Mestrado e Doutorado). Os requisitos tempo de inserção no 

Programa e experiência em orientação são necessários para que as(os) docentes sejam 

credenciados para orientar no Doutorado. No caso das(os) docentes permanentes, 6 estão 

orientando nos 2 níveis e 7 orientam apenas no Mestrado (um não informou o ano de 

ingresso). 

Gráfico 5 – Orientação no Mestrado e Doutorado (Docentes Permanentes) 

 
Fonte: Comissão de autoavaliação do PPGPS, 2020. 
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2.2 Corpo Discente 

O PPGPS conta atualmente com 68 estudantes, 32 matriculadas(os) no Doutorado e 36 no 

Mestrado. Entretanto, o total de discentes da pesquisa é de 67, uma vez que uma aluna recém 

chegada ao doutorado respondeu o questionário de egressas(os), sendo excluída do total de 

doutorandas(os). Portanto, o universo da pesquisa é de 67 estudantes.  

O questionário foi respondido por 57 estudantes, representando 85,1% das(os) discentes 

atualmente matriculadas(os) no PPGPS. Dessas respostas, 28 são de discentes do Doutorado 

(90% do total de discentes nesse nível) e 30 de discentes do Mestrado (85,7%). Esta adesão 

foi considerada significativa e nos permite uma análise aprofundada das respostas aqui 

apresentadas. 

Em termos de nível e de ano de ingresso no PPGPS (Gráfico 6), 70,2% das(os) discentes 

ingressaram entre 2018 e 2020, e 29,8% entre 2015 e 2018. Ou seja, isso engloba discentes 

que estão em um período entre o cumprimento de créditos (2019 e 2020) e a elaboração da 

dissertação/tese (2015-2018). As(Os) discentes com mais tempo de ingresso são do 

Doutorado, considerando que o tempo de permanência no Doutorado é, em média, de 48 

meses. 

Gráfico 6 – Ano de ingresso no PPGPS (Discentes)  

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 

Das(os) estudantes respondentes da pesquisa, 100% das(os) mestrandas(os) e 81,5% das(os) 

doutorandas(os) residem no estado do Espírito Santo. O Doutorado apresentou diversidade de 

residência atual das(os) discentes: 5 residem em outros estados (Minas Gerais, Bahia, 

Tocantins e São Paulo) e 1 reside no exterior (Venezuela), visto que, diante da pandemia pelo 

Coronavírus, a mudança para o Espírito Santo ainda não foi possível. Este resultado traz 2 

aspectos a serem levados em consideração: 
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1) A captação de estudantes estrangeiras(os) está condicionada à oferta de bolsa de 

estudos por meio de Programas, como o Programa de Alianças para a Educação e 

Capacitação (PAEC OEA/GCUB), ou à indicação de bolsa para candidatos em seleção 

de ampla concorrência. Como o Mestrado tem sofrido com sucessivos cortes em 

termos do número de bolsas e crescimento da demanda por bolsas em nível nacional, a 

oferta de vagas no PAEC 2020 ocorreu só para o Doutorado; e 

2) O desafio da mobilidade no caso de estudantes que residem fora da região 

metropolitana ou que, oriundos de outros estados ou países, precisam se mudar para o 

Espírito Santo. 

Quanto à nacionalidade (Gráfico 7), em 2020 o PPGPS conta com 6 estudantes de diferentes 

nacionalidades (espanhola, cubana, venezuelana, colombiana e haitiana), correspondendo a 

8,95% do total das(os) doutorandas(os). Se considerarmos o percentual de estrangeiras(os) 

entre as(os) respondentes, essas(es) representaram 8,8% do total. 

Este percentual é significativo considerando que na quadrienal 2017 foram 2,5% o total de 

estudantes estrangeiras(os) matriculadas(os) em cursos de Doutorado da área de Serviço 

Social, oriundos de países do continente americano (Argentina, Chile, Colômbia, Cuba, 

Estados Unidos, Haiti, Peru, Uruguai e Venezuela), africano (Angola, Guiné-Bissau e 

Moçambique) e europeu (Alemanha, França, Itália e Portugal) (CAPES, 2017). No entanto, 

quando comparamos as nacionalidades representadas no PPGPS e o da área, vemos que não 

alcançamos ainda o continente africano. 

Gráfico 7 – Nacionalidade (Discentes) 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 
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bolsas/demandantes entre mestrandos), a entrada de estudantes estrangeiras(os) no Mestrado 

(registrada em anos anteriores, 2015-2017) deixou de ocorrer em 2020. Quanto ao gênero 

(Gráfico 8), o PPGPS apresenta um total de 41 alunas matriculadas (21 no doutorado e 20 no 

mestrado) e 27 alunos (11 no doutorado e 16 no mestrado).  

Do total de estudantes que responderam a pesquisa, 37 são mulheres – representando 64,9% –, 

e 20 são homens – representando 35,1% do total da amostra. Esta distribuição difere do 

observado na área de Serviço Social, visto que, em 2016, 82% das(os) discentes 

matriculadas(os) nos programas da área eram do sexo feminino e 18% do sexo masculino.  

Gráfico 8 – Gênero (Discentes) 

           
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 

Com relação à raça/etnia (Gráfico 9), 56% das(as) estudantes se autodeclaram brancas(os), 

42,1% pretas(os)/pardas(os) e 1 discente preferiu não declarar. A questão étnico-racial é 

debatida tanto na Graduação quanto na Pós-Graduação, sendo que a adoção de cotas na Pós-

Graduação é um processo recente se comparado à Graduação. Dos 32 Programas de Pós-

Graduação na área do Serviço Social em funcionamento em 2018, 20 possuíam em seus 

editais de seleção (para ingresso em 2019) a previsão de cotas étnico-raciais e 12 não tinham 

adotado ainda esse critério. Entre os 20 Programas com política de cotas, 4 não apresentam 

dados sobre cor/raça de seus discentes (em seu registro no Coleta CAPES de 2018); enquanto 

que os 12 sem adoção das cotas o registram. Dos 28 que apresentam dados, houve variação 

entre os Programas, pois apenas 2 apresentaram registro para todas(os) as(os) discentes. Em 

outros 2 Programas não há registro de discentes pretas(os). Essa questão de registro no Coleta 

é também recente (o registro começa em 2017, mas até o Coleta de 2019 esse dado é sub 

registrado em alguns programas). 

O PPGPS adotou a política de cotas em 2017, alocando 25% das vagas ofertadas a alunas(os) 

pretas(os), pardas(os) e indígenas (cotas PPI). 
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Gráfico 9 – Raça/Etnia (Discentes) 

                
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 

No quesito idade (Gráfico 10), a maior parte das(os) alunas(os) matriculadas(os) no mestrado 

tem entre 20 a 29 anos. No doutorado, a maior parte das(os) discentes tem entre 30 e 39 anos. 

Entre os PPGs da área, a tendência observada na última avaliação quadrienal indicou para o 

Mestrado a faixa etária de 21-29 anos e no Doutorado de 30-39 anos. Essa faixa etária está em 

conformidade com o perfil de Mestres e Doutores (CGEE, 2016). Em 2014, a idade média dos 

titulados em programas de mestrado foi de 32,3 anos, apontando uma progressiva redução na 

idade de titulação nos últimos 19 anos. 

No Doutorado, o relatório do CGEE (2016) aponta que apesar de a idade média dos doutores, 

no momento de sua titulação, ter caído quase dois anos entre 1996 e 2014, essa idade, no ano 

de 2014 foi de 37,5 anos. 

Gráfico 10 – Faixa etária (Discentes)  

               
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 
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11), correspondendo ao papel da agência no financiamento da Pós-Graduação. No PPGPS, a 

CAPES é responsável por 80-85% das bolsas, tanto no Mestrado quanto no Doutorado 

(concessão direta ao Programa ou por bolsas distribuídas pela CAPES por meio da FAPES). 

Cabe ainda registrar que, em 2019, o PPGPS perdeu 2 bolsas de Mestrado da CAPES. Tal 

fato impactou sobre o percentual de cobertura entre as(os) mestrandas(os) do PPGPS.  

Gráfico 11 – Agências de Fomento 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 

Se considerarmos a concessão de bolsas pela CAPES, vemos que o quantitativo para o 

Doutorado não variou entre 2013-2019 (8 bolsas) enquanto, no Mestrado, o número de cotas 

variou entre um máximo de 14 (2018) e um mínimo de 8 (2013). Se por um lado, a cobertura 

das bolsas é uma das faces da questão, por outro o valor das bolsas também causa impacto: o 

valor não sofreu qualquer reajuste desde 2014 (as bolsas da FAPES tiveram um pequeno  

reajuste em 2020 - Mestrado - R$1.850,00, e Doutorado - R$2.700,00). O valor da bolsa do 

Mestrado deveria ser de R$ 2.345,37 (corrigido pelo IGPM) e do Doutorado deveria ser de R$ 

3.608,18. A bolsa, assim, não supre as necessidades básicas das(os) estudantes e compromete 

seus estudos.  

Dentre as(os) discentes que declararam não receber bolsa de estudos, a maior parte declarou 

ter vínculo empregatício (Gráfico 12). 
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Gráfico 12 – Razão para não recebimento de bolsa 

                
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 

Ao ser perguntada sobre a quantidade de pessoas com quem divide a moradia, a maior parte 

das(os) discentes declarou residir com mais uma ou duas pessoas (Gráfico 13). É importante 

observar que no momento da pandemia este dado recebe um significado importante, levando-

se em consideração a necessidade de um ambiente de trabalho propício para o estudo e a 

pesquisa, bem como a necessidade de compartilhamento de equipamentos, como 

computadores, etc. Além disso, em algumas situações a bolsa de estudos pode representar 

parte significativa da renda familiar, com a existência de mais pessoas dependentes do 

recurso. Por outro lado, a situação de solidão também pode se apresentar como um desafio 

para estudantes estrangeiras(os) ou de outros estados que não possuem rede familiar no 

Espírito Santo, sendo necessário um olhar atento do PPGPS para essas pessoas. Um total de 6 

discentes referiram residir sozinhas(os) – 3 do Mestrado e 3 do Doutorado. 

Gráfico 13 – Número de pessoas em casa 

 
       Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 

Quanto à renda Familiar (Gráfico 14), 22,2% entre as(os) doutorandas(os) e 23% entre as(os) 

mestrandas(os) possuem renda familiar superior a 6 salários-mínimos e não são bolsistas. 
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Entre mestrandas(os) e doutorandas(os), a renda familiar média ficou entre 1 e 4 salários-

mínimos (46,7% Mestrado e 29,6% Doutorado). 4 doutorandas(os) declaram possuir renda 

familiar de até 1 salário-mínimo. Este dado é limitado, uma vez que 3 doutorandas(as) 

responderam que recebem renda mensal até R$1.045,00, mas se declararam bolsistas. Nesse 

caso, a bolsa de doutorado é de R$2.200,00 (Capes) ou R$2.700,00 (FAPES). 

Gráfico 14 – Renda Familiar (Discentes)  

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 

Quanto às áreas de formação (Tabela 1), o PPGPS possui grande heterogeneidade. No 

entanto, 60% das(os) discentes do Mestrado e 55,5% do Doutorado são graduadas(os) em 

Serviço Social. Esse perfil está em conformidade com os cursos vinculados a área de Serviço 

Social, com predomínio dessa área. 

Tabela 1 – Áreas de Formação (Discentes)  
Cursos	 Todos	 %	 Mestrado	 Doutorado	
Administração	de	Empresas	 1	 1,8	 0	 1	
Ciências	Econômicas	 5	 8,7	 0	 5	
Ciências	Sociais	 4	 7	 3	 1	
Direito	 7	 12,2	 6	 1	
Geografia	 1	 1,8	 0	 1	
Licenciada	em	Educação	(Música)	 1	 1,8	 0	 1	
Psicologia	 1	 1,8	 0	 1	
Relações	Internacionais	 3	 5,3	 2	 1	
Serviço	Social	 33	 57,8	 18	 15	
Terapia	Ocupacional	 1	 1,8	 1	 0	
Total	 57	 100	 30	 27	

Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 
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2.3 Egressas(os) 

Todas(os) as(os) egressas(os) titulados entre 2011-2020 foram contatadas(os) (total de 80 

egressas/os) e 64 responderam à solicitação da comissão. Foram 61 egressas(os) do Mestrado 

(desde 2011 são 78 mestres tituladas/os pelo programa) e 11 do Doutorado. O Doutorado 

iniciou suas atividades em 2012 e a primeira titulação ocorreu em 2016. Destaca-se que 

das(os) 11 egressas(os) do Doutorado, 7 fizeram também o Mestrado no PPGPS. 

Gráfico 15 – Egressas(os) por nível de formação no PPGPS 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 

Das(os) egressas(os) que responderam o questionário, 73% se referem do sexo feminino e 

27% do sexo masculino. O percentual feminino entre as(os) egressas(os) foi maior do que 

entre as(os) discentes. Entre os PPGs da área de Serviço Social em 2016, 82% das(os) 

discentes matriculados nos programas da área eram do sexo feminino e 18% do sexo 

masculino.  

Gráfico 16 – Raça/Etnia (Egressas/os) 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 

Quanto à raça/etnia (Gráfico 16) 55% se autodeclararam brancas(os) e 42% 
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Social vem debatendo a questão étnico-racial e a necessidade da garantia da adoção de 

políticas afirmativas na Graduação e na Pós-Graduação. A aprovação dessas ações no âmbito 

da pós-graduação é uma medida importante, de caráter reparatório, frente à desigualdade e 

permanência no acesso ao ensino superior de populações negra e indígena.  

Gráfico 17 – Nacionalidade (Egressas/os) 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020.  

As(Os) egressas(os) são predominantemente brasileiras(os) (95%) e residem, 

majoritariamente (68%), do estado do Espírito Santo (Gráficos 17 e 18). Entre as(os) 

residentes no estado do Espírito Santo, 88,1% residem na região metropolitana da Grande 

Vitória (54% na capital Vitória). 

Gráfico 18 – Estado de residência (Egressas/os) 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 

As(Os) egressas(os) do PPGPS se concentram nas áreas de Serviço Social (67%) e Economia 

(16%). Duas/Dois egressas(os) destacaram terem concluído dois cursos de graduação (Serviço 

Social e Comunicação Social e Serviço Social e História).  
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Gráfico 19 – Área de Formação (Egressas/os) 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 

57,8% das(os) egressas(os) (29 do Mestrado e 8 do Doutorado) têm idade entre 30 e 39 anos.  

Em levantamento do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2016), a idade média 

das(os) tituladas(os) em programas de mestrado em 2014 foi de 32,3 anos, e no Doutorado de 

37,5 anos. Ou seja, nossas(os) egressas(os) apresentam faixa etária compatível com os dados 

nacionais disponíveis. 

2.4 Servidoras(es) Técnico-Administrativas(os) em Educação  

A Secretaria Unificada de Pós-Graduação (SUPG/CCJE) possui atualmente 8 servidoras(es), 

que se revezam no atendimento a 6 programas de pós-graduação (5 programas acadêmicos e 1 

profissional). O atendimento ocorre no horário de 7 às 21 horas (horário de funcionamento 

efetivo até a suspensão do atendimento presencial da universidade, ocorrido em março/2020 

frente a pandemia do COVID-19), atendendo cerca de 340 alunas(os) (matriculadas/os em 

2020), além das(os) docentes de cada PPG. 

Das(os) 8 TAE, 7 participaram da pesquisa (87,5%): seis (6) são mulheres o que corresponde 

a (85,7%), majoritariamente brancas (85,7%) e com idades entre 40-49 anos. Todas(os) as(os) 

TAE possuem formação em nível superior e a maioria entrou no serviço público na UFES há 
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executiva e 1 é administrador. Esse perfil aponta para profissionais com experiência 

profissional na Universidade.  

2.5 Pós-Doutorandas(os) 

O Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) foi instituído pela portaria Nº 086 (03 de 

julho de 2013),4 caracterizando-se como um estágio realizado por recém-doutoras(es) com 

menos de 10 anos desde a defesa de tese. O Programa foi lançado em um momento de 

expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação e período em que o número de doutores 

titulados no Brasil se aproximava da meta do PNPG 2011-2020 de “25.000 doutores por ano” 

(CAPES, 2010)5. O gráfico 21 indica um crescimento de aproximadamente 69% entre 2012 e 

2013 e decréscimo a partir de 2018. Em 2019, o número de bolsas foi próximo ao de 2013, e 

essa tendência de decréscimo dessa modalidade deverá continuar nos próximos anos. 

Como o Coleta CAPES não traz essa informação, não é possível verificar a participação de 

pós-doutorandas(os) nos PPGs da área de Serviço Social. 

Gráfico 20 – Número Bolsas Pós-Doutorado – Todos os tipos 

 
 Fonte: CAPES, 2020 (GeoCapes). 

Entre seus objetivos, o PNPD intenta: 

I – Promover a realização de estudos de alto nível; 

II – Reforçar os grupos de pesquisa nacionais; 

III – Renovar os quadros nos Programas de Pós-Graduação nas instituições de ensino superior 

e de pesquisa; 

																																																								
4 CAPES. PORTARIA Nº 086, DE 03 DE JULHO DE 2013, aprova o Regulamento do Programa Nacional de 
Pós-Doutorado–PNPD. Disponível: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/portaria-86-2013-
regulamento-pnpd-pdf. 
5  CAPES. PNPG 2011-2020. Brasília: DF. 2010. Disponível: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-
conteudo/pnpg-miolo-v2-pdf 
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IV – Promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral, 

estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos Programas de Pós-

Graduação no país. 

Todas(os) as(os) 6 pós-doutorandas(os) participaram da pesquisa. Em sua grande maioria de 

origem brasileira (5), e uma (1) de origem francesa, com equivalência simétrica de gênero de 

50% cada. As(Os) pardas(os) perfazem 50% das(os) respondentes, seguidas(os) por 

brancas(os) (33%) e pretas(os) (16%), respectivamente. As(Os) pós-doutorandas(os) tem faixa 

etária entre 30-39 anos de idade e defenderam suas teses entre 2015 e 2020. Das(os) 6 pós-

doutorandas(os), apenas 1 é egressa(o) do PPGPS. Esse perfil está em conformidade com os 

objetivos do PNPD. 

Quanto ao ingresso no PPGPS, destaca-se que a maioria ingressou em 2018, perfazendo 

66,7% das(os) respondentes, ano de expansão da oferta de bolsas (5 bolsas) desse tipo pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES). Por outro lado, a 

CAPES em 2020 suspendeu a implementação das 2 bolsas que o Programa possuía. Isso 

resulta em um quadro de 5 bolsistas e 1 não bolsista. 

A renda familiar das(os) pós-doutorandas(os) variou entre 2 a 4 salários-mínimos (33,3%), 

entre 4 e 6 salários (16,6%) e mais de 6 salários mínimos (50%). Ou seja, esse resultado 

indica a participação da bolsa recebida (valor entre R$ 4.100,00 – CAPES; e R$ 4.510,00 – 

FAPES) sobre a renda familiar. 

3. Projeto Pedagógico 
Quanto ao Projeto Pedagógico do PPGPS, foram abordados temas quanto à área de 

concentração, as linhas de pesquisa, os projetos de pesquisa, as disciplinas e o processo 

didático pedagógico. Nesse ínterim, foram exploradas as questões que envolvem a Proposta 

do Programa, com destaque para a autoavaliação realizada pelas(os) docentes, egressas(os) e 

discentes. 

3.1 Área de Concentração, Linhas de Pesquisa, Projetos de Pesquisa e disciplinas 

Segundo documento da área de Serviço Social na CAPES (CAPES, 2019), um PPG deve 

observar a adequação da(s) área(s) de concentração, assim como as linhas e os projetos de 

pesquisa. É necessário que a proposta apresente, de forma clara: (i) a definição da(s) área(s) 

de concentração e as linhas de pesquisa em consonância com os objetivos do curso proposto e 

do perfil do corpo discente que se quer formar; e (ii) a vinculação entre as linhas de pesquisa e 

os projetos apresentados.  
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A área de concentração do PPGPS, desde sua criação, é Política Social, Estado e Sociedade. 

Política Social se faz presente em 19% dos PPGs da área, Estado em 6% e sociedade em 6%6.  

Prates, Closs e Carraro (2016) destacam que a temática da Política Social/Políticas Públicas é 

recorrente quando se analisa apenas os Programas de Pós-Graduação em Serviço Social, 

tendência similar à apontada por Carvalho e Silva (2005). Ou seja, a área de concentração do 

PPGPS segue a tendência observada na área tanto para Programas em Política Social quanto 

em PPG em Serviço Social. As linhas de pesquisa do PPGPS são 2, a saber: 

Linha 1: Reprodução e estrutura do capitalismo contemporâneo – Estuda as transformações 

do capitalismo contemporâneo, com ênfase no período caracterizado pela predominância da 

financeirização (em razão da qual se estabelecem novas relações de poder e dominação), pela 

expansão do endividamento dos Estados nacionais (com seus impactos sobre a questão social 

e sobre o crescimento da pobreza) e por profundas mudanças no mundo do trabalho e nas 

relações laborais e de assalariamento. Aborda a especificidade da formação e da inserção 

brasileira nesta ordem. 

Linha 2 : Políticas sociais, subjetividade e movimentos sociais – Objetiva promover ensino e 

pesquisa de natureza interdisciplinar, oferecendo instrumentos teóricos e metodológicos para 

o estudo e a produção de conhecimentos relativos aos seguintes temas: fundamentos 

históricos, teóricos e metodológicos da Política Social; processos de formulação, gestão, 

financiamento e controle social de políticas sociais setoriais, com ênfase no papel dos sujeitos 

políticos; questão social e Política Social; Estado, democracia, cidadania e Política Social; 

Estado de Bem-Estar Social; movimentos sociais e Política Social; questões vinculadas a 

subjetividade, identidade, representações sociais e violência, em suas interfaces com a Política 

Social; atuação profissional nas políticas sociais. 

Em termos de avaliação da Proposta do Programa, é avaliada a adequação da estrutura 

curricular em relação as disciplinas obrigatórias e optativas e as respectivas ementas, bem 

como a atualidade e a pertinência das ementas propostas e da bibliografia recomendada. A 

bibliografia indicada deve incluir, no mínimo, 20% de artigos publicados em periódicos 

qualificados pela área em relação ao total das referências indicadas na proposta. Ademais, a 

proposta deverá assegurar disciplinas de suporte teórico e metodológico para a adequada 

formação científica do corpo discente. 

																																																								
6 Sistematização feita por Garcia (2020) e apresentado à Unifesp em agosto de 2020. 
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Entre 2013 e 2019 as disciplinas obrigatórias foram ofertadas regularmente. Das 27 

disciplinas existentes no PPGPS, 14 (52%) foram ofertadas nesse período. Cabe destacar que 

o PPGPS iniciou em 2017 uma revisão de sua grade de disciplinas, buscando incluir 

atualizações e adequações necessárias identificadas por processos avaliativos de docentes e 

discentes. 

Tabela 2. Oferta de disciplinas eletivas do PPGPS entre 2013-2019 
Nome da Disciplina eletiva 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Leitura dirigida 1 2 2 3 5 1 3 
Tópicos Especiais em Política Social I e II 2 1 1 1 2 2 2 
Tópicos avançados em Política Social       1 
Tópicos Especiais em Serviço Social       1 
Gestão e controle de PS 1       
América Latina: economia e sociedade 1   1 1   
Pensamento Político e Social brasileiro  1  1  1  
Questão agrária e as relações capital/trabalho 
no campo  1 1  1   

Pobreza, Identidade e cultura   1     
Economia e política das finanças públicas no 
Brasil   1  1   

Globalização e capitalismo contemporâneo     1   
Análise e avaliação de Políticas e Programas 
Sociais  1     1 

Violência: Conceito, Políticas e Estratégias 
de Enfrentamento    1    

Fonte: PPGPS. Elaboração: própria, 2020. 

É mister a vinculação orgânica da proposta e das ações dos programas em relação à área de 

concentração, linhas e projetos de pesquisa e disciplinas. Isso aparece para 94,4% das(os) 

docentes que avaliaram como Ótima ou Boa a relação entre a área de concentração e linhas de 

pesquisa e disciplinas do PPGPS. E 77,8% consideraram Ótima ou Boa a composição do 

corpo docente para responder às temáticas e demandas dos cursos. 

Gráfico 21 – Corpo docente, Área de concentração e linhas de pesquisa do PPGPS 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 
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Por outro lado, quando analisamos a participação das(os) docentes em projetos de pesquisa 

(conforme portaria nº 81, de 3 de junho de 2016) (CAPES, 2016), identificamos que há 

questões a serem aprofundadas no debate deste segmento. 

Segundo a supracitada portaria, artigo 3º,  

Integram a categoria de permanentes os docentes enquadrados e declarados 
anualmente pelo PPG na plataforma Sucupira e que atendam a todos os seguintes 
pré-requisitos: 
I - desenvolvimento de atividades de ensino na pós-graduação e/ou graduação; 
II - participação de projetos de pesquisa do PPG; 
III - orientação de alunos de mestrado ou doutorado do PPG, sendo devidamente 
credenciado como orientador pela instituição (CAPES, 2016, p. ). 

Partindo dessa portaria, analisamos as atividades referidas pelas(os) docentes quanto às 

Atividades de ensino na pós-graduação e/ou graduação. Sendo assim, todas(os) as(os) 

docentes ministraram disciplina durante o quadriênio 2017-2020. Em termos do tamanho das 

turmas, 94,4% das(os) docentes (17 em 18), consideraram Ótimo ou Bom. 

Isso reflete a entrada anual de discentes no PPGPS, que variou entre um mínimo de 15 (em 

2014) e um máximo de 24 (em 2019). Essa entrada resulta em turmas que variaram entre 12 e 

15 alunas(os) nas disciplinas obrigatórias. Com o aumento da entrada de discentes entre 2019 

e 2020, pois nesses anos ocorreram 2 processos seletivos para entrada no PPG, o tamanho das 

turmas sofreu crescimento no total de matriculadas(os) por disciplina obrigatória. 

Tabela 3. Entrada de novas(os) discentes no PPGPS 

 Ano M D 
Total de novas(os) 

discentes 
2013 12 5 17 
2014 10 5 15 
2015 13 3 16 
2016 14 5 19 
2017 12 5 17 
2018 12 5 17 
2019 16 8 24 
2020 13 10 23 

Fonte: PPGPS, 2020.  

Além da oferta de disciplinas, todas(os) as(os) docentes devem participar de projetos de 

pesquisa. Nesse aspecto, chama a atenção a presença de 3 docentes permanentes que referiram 

não ter projeto cadastrado e 1 não soube responder. Em análise dos dados cadastrados pelo 

PPGPS na Plataforma Sucupira em 2019 todas(os) as(os) docentes participam de projetos de 

pesquisa (quer como coordenador, quer como participante). 
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Gráfico 22 – Tipo de vínculo com o PPGPS (Docentes)  

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 
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O processo de orientação é avaliado como Ótimo ou Bom por 72% do corpo docente. As(Os) 

docentes que indicaram não saber se referem a docentes que estão em suas primeiras 

experiências de orientação, ambas iniciadas entre 2019 e 2020.  

Entre as(os) egressas(os), 97% consideraram o conteúdo das aulas Ótimo ou Bom e 85% 

avaliaram a orientação como Ótima ou Boa.  

Elencamos os aspectos destacados nas questões abertas do formulário que dizem respeito aos 

seguintes elementos: a) Pontos positivos quanto ao conteúdo; b) Pontos negativos quanto ao 
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Processo de orientação. 
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a) Pontos positivos quanto ao conteúdo abordado 

Quadro 2 – Pontos positivos do conteúdo das disciplinas (Egressas/os) 
Referencial teórico das disciplinas foram consistente [sic] e os debates muito aprofundados 

Conteúdo das aulas e bibliografia condizente com a teoria marxista.  

aproximação dos textos de Marx, o enriquecimento teórico e o contato com os professores e 
alunos e suas trajetórias 

Disciplinas obrigatórias de grande qualidade, com aulas bem preparadas e ótimos textos pré-
selecionados 

O conteúdo trabalhado em cada disciplina, inclusive nas optativas que nos possibilitam 
ampliar e aprofundar o conhecimento nos diferentes temas. A participação nos encontros, 
grupos de estudos, cursos, possibilitam a troca e enriquecimento teórico. O mestrado me 
possibilitou acima de tudo o aprofundamento de conhecimentos na área de pesquisa, que era 
meu objetivo principal. Assim como possibilitou compreender de forma mais ampla meu 
objetivo de pesquisa e a temática que escolhemos pesquisar. Meu objetivo era continuar 
aliando a pesquisa ao meu fazer profissional cotidiano, com olhar crítico da realidade e 
propositivo. E o mestrado contribuiu para atingir esses objetivos. 

Qualidade no ensino 

bibliografias atuais e dentro do contexto do tema de pesquisa, incentivo a [sic] pesquisa de 
campo que foram fundamentais para a qualidade da dissertação. 

Considero que tanto o conteúdo do programa assim como a qualidade pedagógica dos 
professores contribuíram em grande medida com minha formação profissional.  

aprofundei muito meus conhecimentos sobre economia política, política social e demais 
aspectos que atravessam as relações nessa sociedade.  

As aulas sobre Estado, a optativa sobre violência foram ótimas, as formas de avaliação dessas 
disciplinas também foram boas. 

A qualidade dos professores e do conteúdo das disciplinas. A atualização dos conteúdos 
ministrados. 

As aulas da pós graduação proporcionou [sic] debates de alto nível 

Disciplinas com um debate crítico de nível elevado para compreensão da realidade;  

O PPGPS foi um programa que permitiu um avanço significativo em termos de 
conhecimento 

metodologia dos docentes; disponibilidade e presteza dos professores e técnicos 
administrativos 

Aprendizados, desconstrução, construção, visão crítica [sic] 

Bibliografia estudada nas disciplinas, qualidade das discussões nas aulas, eventos e 
seminários 
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Acessei um ensino de alta qualidade, ofertado com excelência por parte dos docentes, que 
possuem uma visão engajada da realidade social e estimulam o pensamento crítico. 

 conteudos abordados eram extremamaente atuais e abordados de maneira profundo e 
qualificada [sic].  

 O Programa apresenta um alto nível de profundidade teórico-científica em suas disciplinas, o 
que se comprova pelo preparo excepcional de seus docentes, assim como a escolha sempre 
acertada das bibliografias 

O mestrado ampliou minha visão de mundo e capacidade de critica e leitura de mundo. 

Ampliação de conhecimentos sobre a realidade na economia política 

enriquecimento das reflexões teóricas no âmbito do pensamento social; formação científica e 
cultural aprofundada; capacitação para o exercício da docência; ótimo relacionamento e 
muita dedicação de tempo e de socialização de conhecimentos no processo de orientação pela 
orientadora. 

Fonte: Questionário Comissão de Autoavaliação, 2020. 

A partir das respostas das(os) egressas(os) quanto ao conteúdo das disciplinas, identificamos 

nas respostas abertas que as(os) professoras(es) conduzem as disciplinas com densidade 

teórica e direção teórico-crítica fundada na apreensão do materialismo histórico dialético, 

articulada com uma formação qualificada do ponto de vista dos fundamentos da Crítica da 

Economia Política, indissociável da materialidade concreta da análise da realidade da 

sociedade brasileira e mundial. Nestes termos, as respostas apontam como o programa 

capacita para análise e intervenção concreta na realidade atual (Quadro 2). 

b) Pontos negativos quanto ao conteúdo  

Quadro 3 – Pontos negativos do conteúdo das disciplinas (Egressas/os) 
Reducionismo teórico e desatualização 

Professores inflexíveis em relação à metodologia das aulas. 

Falta atualização em termos da formação social brasileira e da América Latina. É 
necessário avançar no debate, principalmente no que tange às matérias que tratam os 
fundamentos do Estado e Capitalismo, a uma leitura não colonizada e que trate da 
realidade da classe trabalhadora dos países não-europeus/imperialistas. 

Formação bastante eurocêntrica, com pouquíssima mediação com os temas da América 
Latina, o que se reflete nas ementas das disciplinas e conteúdo das aulas. 

Algumas disciplinas ofertadas ficaram aquém das possibilidades 

Uso de bibliografias de comentaristas no lugar das obras dos autores referenciados. 

Textos utilizados na Graduação e reutilizados no Doutorado, até discursos em eventos, e 
pouca literatura direta dos clássicos na área de política social 
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na minha turma eram muitos os estudantes da área da economia e professores também, 
o que acabou elevando o nível dos debates para maior profundidade na área econômica, 
para aspectos mais aprofundados da discussão da teoria econômica. Mesmo nas 
disciplinas com outras temáticas. Seria positivo se houvesse troca e o debate 
correlacionasse a discussão com o pensar da política social. No entanto, por muitas 
vezes ficava centrado em outros aspectos. 

   Fonte: Questionário Comissão de Autoavaliação, 2020. 

c) Pontos positivos do corpo docente 

Quadro 4 – Pontos positivos do corpo docente (Egressas/os) 
Como aspectos positivos ressalto a presença de docentes assistentes sociais, cientistas 

sociais e economistas. Achei ótimo ter professores de várias formações porque pude 

entender os temas das aulas com os docentes que tinham uma formação mais específica na 

área, principalmente os assuntos diretamente ligados à crítica da economia política. Muito 

embora, muitos docentes possuam competência no assunto, acredito que um economista 

com formação aprofundada no tema é essencial para as aulas, assim como outros assuntos 

que professores de outras formações possuem maior intimidade 

A multidisciplinaridade do programa e das linhas de pesquisa. 

Esta pluralidade de saber enriqueceu minha formação, abrindo meus horizontes e 

possibilitando a ocupação em setores estratégicos da minha instituição de trabalho. A 

formação, com base no pensamento crítico, vêm [sic] possibilitando uma leitura crítica da 

realidade e no meu dia a dia no trabalho permite enxergar e formular proposições com 

maior precisão, sem contar que o olhar de um pesquisador abre possibilites [sic] de enxergar 

para além da aparência. Os ganhos da formação de mestrado são repassados ou mesmo 

replicados no cotidiano e também na elaboração de relatórios institucionais. Um ganho de 

qualidade pessoal e profissional. 

Foi um espaço de troca de conhecimentos e percepções de várias áreas de saberes, 

especialmente no âmbito da Economia Política 

estrutura formada com outras áreas do saber 

 Fonte: Questionário Comissão de Autoavaliação, 2020. 

Um aspecto que nos chama atenção é que as(os) professores foram destacados pela palavra 

Qualidade (6 vezes): 

“Os professores que exercem a docência com compromisso, conhecimento e entusiasmo. Isso 

é notório.” 
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“Encontrei um Programa de Pós-Graduação com um alto nível de formação docente; 

professores didáticos; uma orientadora qualificada, disposta, competente e empática; um 

currículo formativo incrível que expressava bem a leitura da realidade sócio política do ano; 

uma equipe de trabalhadores (secretaria) competentes e muito profissionais”. 

“Qualidade do corpo docente, 

“Todos os professores com alto nível de qualificação, bibliografias atuais e dentro do 

contexto do tema de pesquisa, incentivo a pesquisa de campo que foram fundamentais para a 

qualidade da dissertação”. 

“Considero que tanto o conteúdo do programa assim como a qualidade pedagógica dos 

professores contribuíram em grande medida com minha formação profissional. Da mesma 

forma, o fato do programa ter alunos de origem não brasileiro promove interessantes debates e 

troca de ideias e experiências dentro e fora das aulas, dinâmicas que também tem lugar em 

cada Encontro Internacional e Nacional em Política Social (ENPS) organizado anualmente 

pelo programa”. 

“Qualidade do corpo docente, organização do curso, estrutura formada com outras áreas do 

saber, estimulo a produção cientifica, parceria com outros países, bolsas de estudo, 

disponibilidade e responsabilidade do orientador, incentivo a participação em eventos para 

comunicação cientifica, etc”. 

“A qualidade dos professores e do conteúdo das disciplinas. A atualização dos conteúdos 

ministrados”. 

Em relação aos aspectos avaliados como negativos, as(os) egressas(os) destacaram:  

d) Pontos negativos do corpo docente  

Quadro 5 – Pontos negativos do corpo Docente (Egressas/os) 
Quantitativo de docentes 

Pouca didática na condução dos docentes fixos das disciplinas e também de esforços 
para mediar os conteúdos com a conjuntura atual 

Pontuaria a falta de flexibilidade de alguns professores em processos avaliativos; 

Faltam orientadores para o Serviço Social a depender da temática abordada. 

Quanto as [sic] aulas sinto com pesar [sic] dizer que a maioria das mesmas não 
considera o fato de ter que lidar com a diversidade e pluralidade dos seus discentes. 
Presenciei situações hierárquicas de ensino (momentos em que objetos de pesquisa 
foram desqualificados em sala, simplesmente, por não atenderem a lógica 
produtivista de produção). Professores com posicionamentos e inclusive métodos de 
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ensino retrógrados. Presenciei situações em que a falta de articulação teórico-prática 
fez falta em sala de aula, pois professores que apresentavam um discurso teórico 
sobre a política social sequer sabiam a realidade da política social no Brasil quem 
dirá América Latina.  

Esse distanciamento leva a um outro ponto que é a tentativa de privilegiar projetos 
que se atenham ao âmbito abstrato das discussões como o processo de acumulação do 
capital, (temas como assistência social, previdência, saúde são considerados muitos 
discutidos ou sem importância para produção científica) algo controverso para um 
pós em política social. 

O fato de alguns professores não terem experiencia [sic] diferente da docência parece 
que faz com que tenham posicionamentos desconectados da realidade. 

Pouca formação cultural de maneira mais ampla 

Sobrecarga dos docentes 

Ausência de referências centrais na discussão da política social que constituem os 
fundamentos da política social. 

Algumas disciplinas ofertadas ficaram aquém das possibilidades 

Uso de bibliografias de comentaristas no lugar das obras dos autores referenciados. 

Textos utilizados na Graduação e reutilizados no Doutorado, até discursos em 
eventos, e pouca literatura direta dos clássicos na área de política social 

Senti algo de falta de mais relação com América Latina [sic] 

Disciplina de Metodologia 

       Fonte: Questionário Comissão de Autoavaliação, 2020. 

Na medida que a autoavaliação tem como objetivo central apreender as lacunas no PPGPS, 

visando o compromisso com a melhoria do processo pedagógico, destacamos dois blocos de 

questões que sintetizam as respostas acima. Um referente ao quantitativo reduzido de 

professores e a sobrecarga de trabalho das(os) docentes, e outro quanto a fragilidade na 

densidade e rigor teórico-metodológico. Vale destacar que tais aspectos nos mostram os 

limites de um problema estrutural da dinâmica societária, de um programa inserido no 

contexto de redução dos recursos públicos na educação e da intensificação do trabalho 

docente, que impacta diretamente na qualidade do programa. Essa análise dos dados incorpora 

os comentários das/os respondentes também no que se refere ao conteúdo das disciplinas, 

como destacado abaixo. 
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e) Processo de orientação 

Identificamos que 52 egressas(os) apontaram aspectos positivos na orientação, o que 

corresponde a (81,3%). Vale destacar o trecho abaixo que nos chamou atenção quanto a 

avaliação positiva deste processo de orientação. 

“[...] foi um processo muito rico em diversos aspectos: qualidade das aulas ministradas, 

competência dos docentes, qualidade dos eventos organizados pelo Programa, organização 

administrativa do Programa, processo de orientação extremamente qualificado. O 

Programa de pós graduação da Ufes é uma grande referência para minha formação 

(acadêmica, profissional e de militância)”. 

Quadro 6 – Pontos positivos do processo de orientação (Egressas/os) 
Orientadoras disponíveis ao diálogo 

Orientação excelente 

Boa experiência com orientação.  

Em termos de orientação, tive a melhor orientadora do mundo. Disponível, presente, preocupada, 
empática, preparada. 

Orientação realizada com zelo; e crescimento na minha formação cultural sobre temas 
diversos. 

Disponibilidade da orientadora, que mesmo não conhecendo o tema se colocou totalmente 
disponível a me auxiliar metodologicamente, acolhendo as questões e dúvidas 

Excelente orientacao [sic] na dissertação 

A orientação foi rica e o aprendizado,troca [sic] de saberes, dialogo [sic] proporcionou um 
direcionamento para a produção da dissertação que levou em conta as condições socio-
históricas [sic] do educando, suas potencialidades e liberdade criativa. A orientadora(a) 
permitiu através da condução sensível direcionar o educando e seu trabalho para a 
criatividade produtiva resultando em um trabalho primoroso. O educando sentiu prazer em 
produzir pois, dialogava com alguém que sentia estima em contribuir com o ensinar. Foi a 
melhor experiência da pós e o que permitiu não desistir da produção. 

Minha orientadora é espetacular em metodologia, o que me ajudou muito. Disponibilidade 
de salas e computadores para estudo. 

Fonte: Questionário Comissão de Autoavaliação, 2020. 

Dentre as razões para esta avaliação boa e ótima do processo de orientação, destacam-se 

conforme a figura abaixo: Segurança, Disponibilidade e Conhecimento do tema como 

elementos centrais destacados.  
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Figura 1. Razões para a boa avaliação do processo de orientação 

 

Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. Elaboração: própria. 

Embora para a grande maioria das/os respondentes, (54) egressas(os), o processo de 

orientação tenha sido positivo, identificamos que 10 entre as(os) 64 egressas(os) avaliaram o 

processo de orientação como Ruim ou Regular. As razões apontadas para essa avaliação 

foram relativas ao conhecimento da(o) orientadora(or) sobre o objeto de estudo da(o) 

aluna(a), e a falta de tempo para orientação. A falta de tempo se constitui neste contexto de 

intensificação do trabalho que gera uma sobrecarga das atividades desenvolvidas pelas(os) 

docentes nas Universidades, como já ressaltamos anteriormente. Conforme quadro abaixo, 

seguem os motivos desta avaliação negativa. 

Quadro 7 – Pontos negativos do processo de orientação (Egressas/os) 
Motivo Explicação Total 

Disponibilidade da(o) 
orientadora/orientador para 
reuniões de orientação 

 Falta de tempo para orientação 4 

Mudança de orientador 
Troca de orientadora/orientador no meio 
do processo de orientação. 2 

Conhecimento do orientador 
sobre objeto de estudo do aluno 

Falta de conhecimento do meu tema de 
pesquisa pela(o) orientadora/orientador 3 

Conhecimento do meu tema de pesquisa 
pela(o) orientadora/orientador. 3 

Segurança da(o) orientadora/orientador na 
condução do processo 5 

Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020.  
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No questionário aplicado ao corpo discente, o eixo Projeto Pedagógico (Gráficos 23 a 26), 

leva em consideração o tamanho das turmas, disciplinas ofertadas pelo PPGPS e desempenho 

das(os) docentes (incluindo o processo de orientação).  

Gráfico 23 – Aspectos Pedagógicos 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 
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do quadro docente do PPGPS, 36 discentes (63,1%) avaliam como Ótimo e 17 discentes 

(29,8%) avaliam como Bom. Neste ponto, apenas 1 estudante sugeriu, na questão aberta, a 

entrada de mais docentes para o quadro, afirmando uma sobrecarga do corpo docente do 

PPGPS. 

Sobre a distribuição de disciplinas, 19 discentes (33,3%) avaliam como Ótima e 28 discentes 

(49,1%) avaliam como Boa (49,1%). Para 10 estudantes, a questão das disciplinas mereceu 

sugestão de melhorias na questão aberta. Para as(os) estudantes que apontaram este quesito, 2 

alertam para a necessidade de variedade dos temas das disciplinas; 3 sugerem maior variedade 

nas disciplinas optativas; 2 chamaram a atenção para a necessidade de disciplinas ministradas 

em inglês e francês; 1 sugeriu a abertura das disciplinas do doutorado para estudantes do 

mestrado; 1 sugeriu a abertura das disciplinas para alunos ouvintes; e 1 sugeriu a necessidade 

de revisão da norma que obriga estudantes do doutorado que realizaram o mestrado em outros 

PPGs a cursarem todas as disciplinas do Mestrado.   

Sobre os processos de orientação e desenvolvimento das pesquisas, 25 discentes (43,8%) 

avaliam como Ótimo e 25 discentes avaliam como Bom (43,8%).  

Quanto à Formação para a docência, 75,4% das(os) estudantes respondentes afirmaram que 

não realizaram o Estágio Docência (Gráfico 24). Nesse ponto, é importante salientarmos que 

do universo de 68 estudantes atualmente matriculadas(os) tanto no mestrado quanto no 

doutorado, 23 ingressaram em 2020 (13 no mestrado e 10 no doutorado), o que representa 

34,33%. Dessa forma, das(os) 57 estudantes que responderam o formulário, 22,8% 

declararam que realizaram o estágio em docência e tiveram experiências positivas (13 

estudantes) e 01 estudante declarou que realizou o estágio em docência e teve uma 

experiência negativa. 

Gráfico 24 – Realização do Estágio Docência 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 
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Gráfico 25 – Motivos pela não realização do Estágio Docência 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 
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Entre os motivos pelos quais as(os) estudantes não realizaram o estágio em docência (Gráfico 

25), 33% das(os) respondentes declaram estar iniciando a pós-graduação, 12% declararam já 

ser professora/professor em instituição de educação superior, 9% declararam não ter sido 

informada(o)/orientada(o) sobre o estágio em docência, 7% declararam que não tiveram a 

oportunidade, 7% declararam estar ainda cursando disciplinas, 5% declararam estar 

realizando o estágio em docência neste semestre. No entanto, apenas 2 estudantes apontaram, 

enquanto sugestão de melhorias ao PPGPS, oportunizar e incentivar o estágio docência.  

Ao serem perguntadas(os) sobre a abordagem da formação para a docência no ensino superior 

pelo PPGPS, 39% das(os) estudantes declararam que o PPGPS aborda a formação para a 

docência, 18% das(os) respondentes declaram que o PPGPS não aborda a formação para o 

ensino superior, e 33% declararam não saber responder. As(Os) 28 discentes que responderam 

afirmativamente a essa questão, indicaram que a formação para a docência no ensino superior 

é abordada no PPGPS de acordo com o Gráfico 26.  

Gráfico 26 – Abordagem da formação para a docência 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 
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• Assessoria e consultoria para formulação, gestão, implantação, análise e avaliação de 

Políticas Públicas e, na área do ensino, formação profissional em nível nacional e 

internacional;  

• Desenvolvimento de avaliações de políticas e programas sociais, em atendimento a 

demandas de instituições públicas e da sociedade civil; sistemas de informações e de 

gestão em atendimento a demandas de instituições públicas e da sociedade civil.  

• Assessoria e consultoria aos movimentos sociais.  

A área Serviço Social (área 32 na CAPES) avalia como impacto social e econômico os 

processos de produção de conhecimento crítico acerca das expressões da questão social e da 

formação de recursos humanos qualificados para formulação, gestão, monitoramento e 

avaliação de políticas públicas, no horizonte da defesa de direitos e do fortalecimento das 

lutas sociais, contribuindo para o desenvolvimento microrregional, regional e/ou nacional, 

resguardando a diversidade da realidade regional que interfere na problemática das 

desigualdades sociais.  

Ao analisar essas dimensões no PPGPS, consideramos as atividades que são desenvolvidas 

pelos Grupos/Núcleos de Pesquisa. O conjunto das atividades desenvolvidas pelos 

grupos/núcleos de pesquisa indicam a importante contribuição que o PPGPS vem dando à 

sociedade capixaba (88,9% consideram como Ótima ou Boa tanto a contribuição do PPGPS 

para a inclusão social e o desenvolvimento local e regional, quanto a contribuição do PPGPS 

para a consolidação da área de Serviço Social). 

Gráfico 27 – Contribuição do PPGPS 

 
    Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 
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articulação ensino/pesquisa/extensão nos Núcleos de Estudos/Pesquisa do PPGPS e a Inserção 

dos Núcleos de Estudos/Pesquisa nas linhas de pesquisa do PPGPS foi considerada Ótima ou 

Boa para 66,7 e 67%, respectivamente. 

Mesmo avaliando positivamente, a análise do conjunto das questões sobre os núcleos/grupos 

indica a necessidade de debate e aprofundamento das questões aí envolvidas. Tal indicação se 

justifica pela presença de docentes que não souberam responder à questão. 

Sobre a Inserção e o Nível de engajamento/atuação/desenvolvimento em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão pelos Núcleos vinculados ao PPGPS (Gráfico 28), a maior parte das(os) 

discentes avalia o nível de engajamento dos núcleos vinculados ao PPGPS como Ótimo (19 - 

33%) e Bom (19 - 33%), mas muitos não souberam responder (17 - 29%).    

Gráfico 28 – Inserção e Nível de engajamento/atuação/desenvolvimento em atividades de 
ensino, pesquisa e extensão pelos Núcleos vinculados ao PPGPS 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 
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Gráfico 29 – Contribuição ao PPGPS - Discentes 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 
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- Ações de atração de discentes oriundas(os) do exterior; 

- Projetos de pesquisa com parcerias internacionais; 

- Captação de recursos nacionais e internacionais. Nesse campo, cabe destacar o edital 

CAPES-PrInt desde 2018. 

Nesta direção, a inserção da UFES no edital CAPES-PrInt fez parte de ações estratégicas para 

a internacionalização. Para atender ao edital, a proposta foi elaborada com temas transversais, 

considerando as áreas prioritárias de pesquisa na instituição. Um desafio era que as(os) 

pesquisadores precisariam sair de seus grupos e interagir para conhecer a internacionalização 

de outros grupos na própria instituição. Esse processo resultou em uma interação interna entre 

pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, de debate sobre temas como proficiência 

de língua inglesa, relações internacionais a partir de Programas de Pós-Graduação (e não 

como relações individualizadas), e abertura de novas cooperações. 

O PPGPS é um dos 8 PPGs da Ufes envolvidos no CAPES-PrInt, com 2 de 6 projetos 

vinculados ao Tema 1 – Questão social – desafios contemporâneos em políticas públicas, 

além da coordenação geral do tema. O CAPES-PrInt possibilita bolsas de mobilidade in e out 

para docentes e discentes, missões de trabalho e bolsas de capacitação. Em 2019, 37% das(os) 

docentes do PPGPS realizaram estágio ou visita técnica no exterior. 

As ações de Internacionalização do PPGPS foram descritas por 54 estudantes que afirmaram 

que as ações se dão de forma diversa (Gráfico 30). Apenas 02 estudantes declararam não 

saber responder e 1 estudante afirmou que não há ações de internacionalização no PPGPS. 

Entre as ações que as(os) alunas(os) identificaram como ações de internacionalização do 

PPGPS, destacamos a “Recepção de estudantes estrangeiras(os)” e a “Realização do 

ENPS/EIPS”. Ainda com relação às ações de internacionalização, foram apontadas pelas(os) 

estudantes, como sugestão de melhorias ao PPGPS, a necessidade de maior incentivo ao 

estudo em países estrangeiros, o aumento da oferta em disciplinas em línguas estrangeiras, e a 

garantia da participação em eventos e publicação internacionais.  

O PPGPS possui professor visitante desde 2014. Em 2016, 14 professoras(es) visitantes 

constavam no registro do Coleta CAPES e dessas(es), 8 eram estrangeiras(os) (2 da Costa 

Rica, 2 da Espanha e 1 de Cuba). Desses 8, 2 estavam no PPGPS. 
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Gráfico 30 – Ações  de Internacionalização 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 
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6.1 Infraestrutura da UFES e do PPGPS 

Sobre os aspectos da infraestrutura, todas as questões apresentaram algum percentual de 

desconhecimento por parte das(os) pós-doutorandas(os), sendo o acervo da Biblioteca Central 

da UFES, com 33,3% das(os) respondentes sem saber responder se o acervo da biblioteca 

contempla as referências bibliográficas sugeridas pelas(os) professoras(es) nas disciplinas do 

PPGPS. Assim como o desconhecimento do espaço físico da Biblioteca Central da UFES: 

33,3% das(os) respondentes disseram não saber responder. O que sinaliza que as(os) 

pesquisadoras(es) não fazem uso da Biblioteca Central da UFES para seus estudos. 

Para as(os) discentes, com relação à estrutura e ao acervo da Biblioteca Central da UFES, a 

avaliação foi de: 23,7% como Ótimo; 38,6% como Bom; 17,5% como Regular; 4,4% como 

Ruim; e 15,8% das(os) discentes não souberam responder. 

Quanto à infraestrutura do PPGPS (oferta de espaços físicos, equipamentos, materiais, 

limpeza e organização), quase um terço (29,8%) das(os) discentes a avalia como Ótima, e 

mais do que um terço (38%) a avalia como Boa. Outras(os) 15,2% a avaliam como Regular e 

12,2% não souberam responder (Gráfico 14). Apenas 2 estudantes apontaram, como 

melhorias aos PPGPS, questões referentes à estrutura física, sendo sugerida uma biblioteca 

própria ao PPGPS, equipamentos fixos nas salas de aula e de estudo, bem como elementos 

que assegurem algum conforto nas salas dedicadas ao estudo, como água e tinta nas 

impressoras. 

Entretanto, entre as(os) pós-doutorandas(os), 82,4% classificam como Ótima e Boa a oferta, 

pelo PPGPS, dos espaços físicos de sala de aula, sala de estudos, entre outros espaços para o 

desenvolvimento das atividades do programa. Também foram avaliadas como Ótimos/Bons 

elementos do quesito estrutura de equipamentos desses espaços do programa, como também 

Ótimas/Boas as avaliações quanto à limpeza e à organização das salas. 

6.2 Condições de trabalho e infraestrutura da Secretaria e do PPGPS 

Ao avaliarem as condições de trabalho, 57,1% das(os) TAE consideram que o acesso aos 

equipamentos para o desempenho do trabalho na Secretaria é Bom. Entretanto, essas(es) 

identificam que o número de profissionais no setor não está adequado, (5) avaliaram como 

Regular, (1) como Ruim e (1) como ótima/ ou usar a frase 71,4% avaliaram como Regular. 

Uma questão que também chama atenção é que todas(os) técnicas(os) servidoras(es), 

avaliaram como Regular (5) ou Ruim (2) as Condições de infraestrutura da Secretaria 

Unificada da Pós-Graduação do CCJE.  
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Ao responderem se as atividades que desempenham estão dentro das determinações do cargo, 

71,4% das(os) TAE que é Boa, e 28,6% que é Ótima. O que expressa a sintonia das 

exigências do cargo na UFES (Leis 11.091, de 12 de janeiro de 2005 e 13.325 de 29 de julho 

de 2016), com o que de fato as(os) servidoras(es) técnicas(os) desenvolvem cotidianamente na 

SUPG. Outro aspecto destacado negativamente é a condição de segurança da UFES: 4 

avaliações como Regular, 2 como Ruim e 1 como Péssima. 

É importante destacar que os segmentos docentes, discentes, egressas(os) e pós-

doutorandas(os) avaliaram a Secretaria do PPGPS massivamente como Ótima. Na seção de 

sugestões do formulário, as(os) representantes dos segmentos listados anteriormente teceram 

diversos elogios à Secretaria. 

6.3 Gestão  

A gestão do PPGPS foi bem avaliada por todos os segmentos. Optamos por apresentar aqui as 

avaliações por segmento. 

6.3.1 A gestão para as(os) Discentes 

Este item englobou os quesitos sobre a Gestão e as Propostas do PPGPS. Sobre a Gestão do 

PPGPS, foram avaliados 8 quesitos (Gráfico 31). No quesito “Participação das(os) discentes 

no planejamento semestral do PPGPS”, destaca-se a avaliação Regular para 17,5% das(os) 

respondentes. Além disso, 2 discentes avaliaram como ruim o “Acompanhamento contínuo, 

ao longo dos semestres, das demandas discentes pela coordenação”. 9 discentes não souberam 

responder sobre o “Apoio do PPGPS à participação de discentes em eventos científicos” 

(destes, 8 ingressaram entre 2019-2020). 7 discentes também não souberam responder sobre o 

“Compromisso do PPGPS em relação às políticas institucionais de ações afirmativas, como a 

política de cotas” – todas(os) ingressaram em 2020. Outro aspecto que chamou a atenção foi 

que 2 discentes não souberam responder a 3 das questões propostas: Planejamento semestral 

do PPGPS, Participação das(os) discentes no planejamento semestral e acompanhamento 

contínuo das demandas discentes, sendo que 1 destas(es) ingressou há mais de 3 anos no 

PPGPS. 

No quesito “Fluxo de informação (comunicação) do PPGPS” – as(os) discentes avaliaram, em 

geral, o PPGPS como Ótimo ou Bom, com uma avaliação Ruim e 3 avaliações como Regular. 

No entanto, no espaço de sugestões de melhorias ao PPGPS, à secretaria e à coordenação, a 

questão do fluxo de informação apareceu claramente nas respostas de 6 discentes.  
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Gráfico 31 – Gestão do PPGPS - Discentes	

	
Fonte:	Questionário	Comissão	Autoavaliação,	2020.	
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“disposição da coordenação em proporcionar oportunidades aos alunos” 

“Bom relacionamento com os discentes; incentivo à produção teórica” 

“Um programa organizado em termos de gestão, bastante conectado com a inserção de 

estudantes estrangeiros, o que possibilita intercâmbio cultural” 

6.3.3 A gestão para as(os) Docentes 

Considerando que o processo decisório se dá nos espaços do Colegiado do PPGPS, destaca-se 

uma avaliação positiva da gestão, variando entre 100% – transparência do orçamento, e 

55,6% – apoio à publicação (Gráfico 32). 

	
Gráfico 32 – Gestão PPGPS (Docentes) 

 
Fonte:	Questionário	Comissão	Autoavaliação,	2020.	
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- Priorizar eventos e interação com outros centros – 1 docente; 

- Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-

acadêmicos – 1 docente;  

- Participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas – 1 docente. 

4 docentes destacaram que não tinham sugestão, enfatizando que “Com os recursos 

disponibilizados hoje, o programa tem procurado distribuí-los para o que é importante (diárias 

e passagens para participação em eventos, publicações, reembolsos) para que estudantes e 

professores possam cumprir com suas atividades e contribuir para o desenvolvimento do 

programa”. 

6.3.4 A gestão para Servidoras(es) Técnico-Administrativas(os) em Educação 

As(Os) TAE avaliaram a relação com a coordenação, com docentes e discentes como ótimo 

ou boa. Consideram que as demandas postas pelo PPGPS à secretaria são adequadas. 

Entretanto, as(os) técnicas(os) enfatizaram a necessidade de melhor informatização das 

rotinas do Programa (42,9% consideraram regular ou ruim esse aspecto). Outro aspecto é o 

sistema de registro e controle acadêmico (42,9% consideraram regular e 14,3% ruim e 14,4% 

péssimo). 

6.3.5 A gestão para as(os) Pós-Doutorandas(os) 

No geral, as(os) pós-doutorandas(os) avaliaram a gestão como ótima ou Boa. O único 

destaque foi a indicação de maior envolvimento do segmento no planejamento do PPGPS (1 

pós-doutoranda/o). 

	
7. Acompanhamento de Discentes e Egressas(os) 

O processo de acompanhamento na Pós-Graduação envolve a entrada do discente no 

Programa até 5 anos após sua defesa de dissertação ou tese. Esse acompanhamento deve ser 

orientado pelos objetivos do PPG de oferta de uma formação qualificada em nível de Pós-

Graduação. Entretanto, a inexistência de ferramentas de acompanhamento sistemático de 

egressas(os) é um desafio já retratado  

Como indicadores aqui utilizamos um conjunto de informações: a inserção em grupos/núcleos 

de pesquisa e a produção bibliográfica e técnica durante e após o período em que estão 

cursando o mestrado ou doutorado do PPGPS e, no caso das(os) Egressas(os) buscou-se 
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compreender a inserção profissional desses após a conclusão da pós-graduação e a 

contribuição da formação ofertada para sua progressão funcional e/ou salarial. 

7.1 Acompanhamento de Discentes 

A entrada na Pós-Graduação descortina uma nova dinâmica às(aos) discentes. Esse segmento 

destacou a importância de um processo de acolhida/recepção que possa introduzi-las(os) nesse 

contexto. Uma sugestão é que o PPG organize uma “recepção, onde o curso seria 

apresentado, assim como questões relativas ao programa, grupos de pesquisa, prazos, 

informes sobre os espaços físicos, a possibilidade de efetuar curso no exterior e 

explicações sobre a nota da Capes, entre outros. Também poderiam ser apresentadas 

funcionalidades úteis que poderiam facilitar a introdução dos mestrandos na realidade da 

pós e sanar lacunas na formação dos doutorandos como: acesso às bases de consulta 

disponíveis, sobre o funcionamento "prático" do programa e questões similares”. 

Destacamos aqui a importância de inclusão dos aspectos que envolvem a chegada e 

introdução de discentes estrangeiros. 

7.2 Acompanhamento de Egressas(os) 

O acompanhamento de egressas(os) é um item do processo de avaliação dos PPGs pela Capes. 

As(Os) egressas(os), com a experiência acumulada após término do curso, “conseguem ter 

uma visão mais ampla [...] e são capazes de verificar [...] a contribuição que o curso trouxe a 

sua atuação profissional (ESPARTEL, 2009, p. 104).  

Entre as(os) egressas(os), 82% encontravam-se trabalhando quando responderam ao 

questionário, sendo, majoritariamente, servidoras(es) públicas(os) (81%). Este dado indica 

que quanto a um dos objetivos da pós-graduação em política social, que diz respeito à 

formação de mão de obra qualificada, a sua absorção está ocorrendo majoritariamente no 

setor público. Outro dado que merece destaque é o número de egressas(os) do PPGPS que 

trabalham (ou já trabalharam) como docentes (55%). Esse dado indica que o PPGPS alcança 

parcialmente outro de seus objetivos: a formação de mão de obra qualificada para a docência. 

Ainda que 81% das(os) egressas(os) sejam servidoras(es) públicas(os), apenas 40% das(os) 

que exercem (ou já exerceram) a docência mantém vínculo como estatutária(o). Em sua 

maioria (60%), as(os) egressas(os) que exercem (ou já exerceram) a docência não estão no 

setor público ou se estão, não possuem vínculo como servidoras(es) (estatutária/o). É 

importante ressaltar que, em sua maioria, a experiência com a docência ocorre no Ensino 

Superior (84%). 
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Gráfico 33 – Atividades no Ensino Superior 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 
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Gráfico 34 – Tipo Produção Científica 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 

Quanto à produção técnica, 55% das(os) egressas(os) relataram ter realizado produção técnica 

dividida como apresentado no Gráfico 35. 

Gráfico 35 – Tipo produção técnica 

 
Fonte: Questionário Comissão Autoavaliação, 2020. 
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Tanto o fato de que 67% das(os) egressas(os) tiveram produção científica, quanto o fato de 

que 55% tiveram produção técnica, indica que as(os) egressas(os) continuaram mantendo 

produção mesmo depois da conclusão do PPGPS, o que denota que esta produção pode ser 

uma das ferramentas de “devolver” à sociedade, o “investimento” que o Estado realizou na 

qualificação da mão de obra que realizou a pós-graduação do PPGPS.  

8. Financiamento do PPGPS 

A Pós-Graduação recebe 2 tipos de recursos: o PROAP / CAPES (Programa de Apoio à Pós-

Graduação) e as bolsas para discentes. O PROAP tem como objetivo financiar as atividades 

dos cursos de pós-graduação, proporcionando melhores condições para a formação de 

recursos humanos. Neste caso, docentes e estudantes vinculadas(os) a Programas de Pós-

Graduação devem solicitar diretamente ao seu curso de Pós-Graduação apoio para a 

participação em eventos e outras demandas. 

Numa análise do PROAP recebido pelos PPGs da Ufes, vemos que não há correlação entre 

nota e recurso PROAP (Gráfico 36 e 37).  

Gráfico 36 – Custeio PROAP 2019 (todos os PPGs UFES) 

 
Fonte: Relatório PROAP recebido pela PRPPG em 2019. 

R$0,00	
R$10.000,00	
R$20.000,00	
R$30.000,00	
R$40.000,00	
R$50.000,00	
R$60.000,00	
R$70.000,00	
R$80.000,00	
R$90.000,00	
R$100.000,00	

AD
M
IN
IS
TR
AÇ
ÃO

AG
RI
CU
LT
UR
A	
TR
OP
IC
AL

AG
RO
QU
ÍM
IC
A

AR
QU
IT
ET
UR
A	
E	
UR
BA
N
IS
M
O

AR
TE
S

AS
TR
OF
ÍS
IC
A,
	C
OS
M
OL
OG
IA
	E
	G
RA
VI
TA
ÇÃ
O

BI
OL
OG
IA
	V
EG
ET
AL

Bi
oq
uí
m
ic
a	
e	
Fa
rm
ac
ol
og
ia

BI
OT
EC
N
OL
OG
IA

CI
ÊN
CI
A	
E	
TE
CN
OL
OG
IA
	D
E	
AL
IM
EN
TO
S

CI
ÊN
CI
AS
	B
IO
LÓ
GI
CA
S

CI
ÊN
CI
AS
	C
ON

TÁ
BE
IS

CI
ÊN
CI
AS
	F
AR
M
AC
ÊU
TI
CA
S

CI
ÊN
CI
AS
	F
IS
IO
LÓ
GI
CA
S

CI
ÊN
CI
AS
	F
LO
RE
ST
AI
S

CI
ÊN
CI
AS
	S
OC
IA
IS

CI
ÊN
CI
AS
	V
ET
ER
IN
ÁR
IA
S

Co
m
un
ic
aç
ão
	e
	T
er
ri
to
ri
al
id
ad
es

D
ir
ei
to
	P
ro
ce
ss
ua
l

D
OE
N
ÇA
S	
IN
FE
CC
IO
SA
S

EC
ON

OM
IA

ED
UC
AÇ
ÃO

ED
UC
AÇ
ÃO
	F
ÍS
IC
A

EN
ER
GI
A

EN
SI
N
O,
	E
D
UC
AÇ
ÃO
	B
ÁS
IC
A	
E	
FO
RM

AÇ
ÃO
	D
E	…

EN
SI
N
O	
N
A	
ED
UC
AÇ
ÃO
	B
ÁS
IC
A

EN
GE
N
H
AR
IA
	A
M
BI
EN
TA
L

EN
GE
N
H
AR
IA
	Q
UÍ
M
IC
A

EN
GE
N
H
AR
IA
	M
EC
ÂN

IC
A

EN
GE
N
H
AR
IA
	E
LÉ
TR
IC
A

EN
GE
N
H
AR
IA
	C
IV
IL

FI
LO
SO
FI
A

FÍ
SI
CA

GE
N
ÉT
IC
A	
E	
M
EL
H
OR
AM

EN
TO

GE
OG
RA
FI
A

H
IS
TÓ
RI
A

IN
FO
RM

ÁT
IC
A

LE
TR
AS

LI
N
GÜ
ÍS
TI
CA

M
AT
EM

ÁT
IC
A

N
UT
RI
ÇÃ
O	
E	
SA
ÚD

E
OC
EA
N
OG
RA
FI
A	
AM

BI
EN
TA
L

PO
LÍ
TI
CA
	S
OC
IA
L

PR
OD

UÇ
ÃO
	V
EG
ET
A

PS
IC
OL
OG
IA

PS
IC
OL
OG
IA
	IN
ST
IT
UC
IO
N
AL

QU
ÍM
IC
A

SA
ÚD

E	
CO
LE
TI
VA



	 55	

Em 2019 o PPGPS recebeu o segundo menor PROAP dentre todos os PPGs com nota 5. Se 

considerarmos os recursos PROAP per capita discente, o PPGPS é o terceiro em menor valor 

(ficando à frente de História e Letras). 

Gráfico 37 – PROAP PPGs nota 5 (UFES) 

	
Fonte: Relatório PROAP recebido pela PRPPG em 2019. 

Se analisarmos os recursos PROAP do PPGPS considerando docentes e discentes/ano, este 

evidencia os sucessivos cortes implementados pela Capes aos PPGs. Assim, os recursos em 

2020 são próximos aos recebidos em 2016. Por outro lado, o PPGPS cresceu o número de 

discentes ao longo dos anos. 

Gráfico 38 – PROAP per capita do PPGPS (2012-2020) 

 
Fonte:  Fonte: Relatório PROAP recebido pela PRPPG em 2019. 
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acompanhando a política recente da Capes: priorização das bolsas para o Doutorado e retirada 

de bolsas (2) do Mestrado. Isso repercute sobre a distribuição das bolsas ante à demanda 

das(os) discentes do Mestrado. 

A oferta de mais bolsas e critérios de distribuição dessas apareceu entre as sugestões de 

melhorias do PPGPS (para 4 discentes, sendo 2 do Mestrado e 2 do Doutorado). Se há 

demanda não atendida de discentes do Mestrado, no Doutorado há bolsas não ocupadas e vem 

resultando em aumento de processos seletivos nesse nível nos últimos 2 anos. 

9. O Plano de Metas e o desempenho do PPGPS entre 2018-2019 

Tomando os indicadores do Plano de Metas, os dados de 2019-2020 apontaram: 

a) crescimento de publicação em A1 e A2 (considerando o Qualis 2013-2016); 

b) captação de recursos nacionais e internacionais; 

c) aumento de bolsas de Produtividade em Pesquisa no CNPq e FAPES; 

A publicação em veículos A1 e A2 do PPGPS, quando comparado ao desempenho dos PPGs 

da área 32 com notas 4, 5 e 6 se destaca positivamente (Gráfico 39). Esse desempenho é 

resultado de esforço das(os) docentes do PPGPS na divulgação dos resultados das pesquisas. 

Gráfico 39 – Publicação em veículos A1 e A2 pelo PPGPS em relação a outros PPGs da 
área (2013-2019) 

	
Fonte: Stella Sperta, 2020 (usando dados dos Coletas Capes 2013-2019) 

Por outro lado, quando analisamos os artigos publicados pelas(os) docentes por estrato 

(Gráfico 40), permanece o predomínio de A2 em relação a A1, mas com tendência de 
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crescimento em A1. Destaca-se concentração da publicação em artigos em 5 docentes 

(67,8%). 

Gráfico 40 – Publicação em veículos A1 e A2 pelo PPGPS por estrato (2013-2019) 

	
Fonte: Stella Sperta, 2020 (usando dados dos Coletas Capes 2013-2019) 

O capítulo de livro é o principal veículo de divulgação utilizado pelas(os) docentes, com 

crescimento nos anos recentes (Gráfico 41). Tal indicador sinaliza a razão de docentes e 

também discentes enfatizarem a importância do apoio do PPG, da Ufes e das agências de 

fomento, para publicação de livros (obra integral e coletânea). 

Gráfico 41 – Tipos de Publicação do PPGPS (2013-2019) 

	
Fonte: Stella Sperta, 2020 (usando dados dos Coletas Capes 2013-2019) 
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Em 2020, mais um docente do PPGPS se tornou bolsista de Produtividade em Pesquisa do 

CNPq (indicador apontado no Relatório de avaliação da quadrienal 2017). Entre os PPGs, o 

percentual de bolsistas Pq do PPGPS é o menor entre todos os PPGs com notas 5, 6 e 7 (2 

docentes). 

10. Sugestões ao PPGPS  

Na dinâmica de trabalho das(os) TAEs a questão da Informatização das rotinas acadêmicas 

e administrativas se coloca como um problema, visto que o sistema atual não atende às 

necessidades colocadas pelo trabalho que desenvolvem. Recorrentemente o avaliaram como 

Ruim ou péssimo. “O sistema em funcionamento não possibilita aos alunos informação 

imediata sobre os próprios registros acadêmicos, o que interfere na transparência do ensino. 

Sem um sistema de duplo acesso (usuário/administrador), a secretaria tem trabalho redobrado, 

pois o SAPPG, sistema utilizado atualmente, é obsoleto em relação às necessidades 

administrativas”(comentário de um TAE). 

Diante dessa limitação duas ações indicadas pelas(os) TAEs foram: 

a) Fazer a gestão junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) de urgente 

liberação do novo sistema acadêmico da pós-graduação em substituição ao SAPPG (Sistema 

Acadêmico de Pesquisa e Pós-Graduação); 

b) Ações junto à PRPPG para melhorar/regulamentar as rotinas da pós-graduação na 

universidade.  

Além dessas, foram apresentadas sugestões para as ações da Coordenação do PPGPS por 7 

docentes. 

a) Quanto ao planejamento do PPGPS: 

- Fortalecer os processos de planejamento coletivo do programa e a integração entre linhas, 

grupos e núcleos; considerando interlocução mais próxima com graduação e núcleos 

- Organizar e disponibilizar junto com as(os) docentes o planejamento das atividades 

semestrais a serem ofertadas pelos núcleos; discutir e orientar de forma coletiva sobre a 

realização do estágio docência; continuar e aprofundar a oferta de disciplinas coletivamente a 

partir de um cronograma trienal [talvez quadrienal]. 

b) Acompanhamento das atividades de orientação junto às(aos) docentes. 

“Penso que um acompanhamento mais próximo ao processo de orientação poderia ser 

colocado em prática. Às vezes nos deparamos com situações difíceis (problemas de 
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aprendizagem e psicológicos, por exemplo), nos quais penso que os orientadores necessitam 

de maior aproximação da coordenação. Talvez se possa incentivar a troca de experiências de 

orientação entre os docentes. Tenho sempre a sensação de que sou um orientador insuficiente, 

embora acessível e sempre em contato com os alunos”. 

c) Apoio financeiro às atividades do PPGPS, tais como “ intercâmbios no país e no exterior; 

auxílio financeiro a estudante e docentes; produção, revisão, tradução, editoração, confecção e 

publicação de conteúdos científico-acadêmicos; participação de convidados externos em 

atividades científico acadêmicas”. 

Duas(dois) docentes destacaram que “as ações desenvolvidas pela coordenação atendem as 

demandas solicitadas pelas(os) docentes e discentes além das demandas exigidas pela própria 

IES e demais instâncias” e que “a coordenação já atua bem e de forma transparente”. 

Entre as sugestões de melhorias ao PPGPS apontadas pelas(os) discentes, destaca-se a 

questão da necessidade de melhoria na comunicação, fluxo de informação (essa foi também 

uma das poucas sugestões apontadas para a secretaria do PPGPS) e utilização de tecnologia 

para esse fim, como a adoção de uma plataforma que integre informações sobre os grupos de 

pesquisa e permita a troca de informações. Ainda sobre sugestões de melhorias ao PPGPS, 

as(os) estudantes sugeriram oportunizar trocas de informações sobre as pesquisas em 

andamento entre mestrandas(os), doutorandas(os) e docentes.  

Quanto aos processos decisórios do PPGPS, as(os) discentes sugeriram uma relação mais 

horizontalizada e com maior participação do corpo discente. As(Os) discentes também 

sugeriram a realização de atividades de recepção às(aos) novas(os) discentes do PPGPS, como 

já apontado anteriormente. 

11. Considerações Finais 

Esse processo de autoavaliação evidenciou sua importância como um processo reflexivo que 

foi indicando os pontos que requerem de todas(os) uma ação de acompanhamento das(os) 

discentes, egressas(os) e pós-doutorandas(os), possibilitando maiores espaços de inserção nos 

grupos/núcleos de pesquisa. 

A comissão avaliou que os dados de 2013-2020 indicam que o PPGPS vem qualitativa e 

quantitativamente alcançando seus objetivos, capacitando para o exercício da docência (60% 

das(os) egressas(os) que exercem (ou já exerceram) a docência, sendo que 2 participam como 

docentes em outros PPGs e os demais em cursos de Graduação e Especialização), 

possibilitando uma formação de pesquisadores qualificados para a condução de investigações 
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no âmbito da Política Social. (67% das(os) egressas(os) indicam que mantiveram produção 

científica depois do término da pós-graduação), com objetos de pesquisa vinculados às linhas 

de pesquisa em torno da Política Social. Tudo isso foi permeado por uma avaliação global 

Boa ou Ótima. 

No entanto, há um conjunto de indicadores que precisam ser problematizados no 

planejamento do PPGPS. Um importante aspecto a ser observado no desempenho do PPGPS 

se refere ao processo de orientação/desenvolvimento da pesquisa. É mister o uso de 

estratégias para qualificar ainda mais tal processo, uma vez que repercute diretamente na 

redução do tempo de defesa das teses e dissertações, o que é igualmente favorecido pelo grau 

de compatibilidade docente, área de concentração e linhas de pesquisa. De todo modo, 

especialmente entre as(os) discentes, a carga de trabalho docente não foi ignorada e esta 

repercute diretamente sobre a qualidade das atividades de orientação, com vistas a garantir o 

bom andamento das pesquisas de mestrado e doutorado.  

Em relação à gestão, planejamento do PPGPS e à infraestrutura disponível para as atividades 

das(os) docentes e discentes do PPGSS a autoavaliação mostrou que esses podem ser ainda 

melhorados, mas, no geral, foram todos os quesitos bem avaliados.  

Por fim, a comissão destaca a importância do envolvimento de todos os segmentos obtido 

nessa primeira etapa da autoavaliação nessa nova modalidade. A análise de dados permitiu 

identificar a necessidade de aprimoramentos nos instrumentais utilizados nessa  autoavalia-

ção. Essa adequação vai exigir um trabalho de discussão que envolve a gestão, o conjunto de 

docentes e de discentes do PPGPS da UFES. Neste sentido, entendemos que o relatório indi-

cou que, a despeito de toda um conjuntura de desfinanciamento da Política de Educação, o 

PPGPS vem avançando nos indicadores levantados. 
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APÊNDICE A – Autoavaliação Docentes 
	
Prezada Professora/ Prezado Professor, 

O Programa de Pós-Graduação em Política Social da UFES (PPGPS/UFES) está classificado, desde 
2013, com nota 5 pelo sistema de avaliação da CAPES. O PPGPS reconhece que esta nota é fruto de 
um trabalho colaborativo contínuo dos diferentes atores que fazem parte do PPGPS e da sua história. 

Para a avaliação da CAPES do atual quadriênio, além do formato já existente (avaliação externa), 
passa a ser fundamental o processo de avaliação interna, por meio da Autoavaliação. Dessa forma, o 
PPGPS instituiu uma Comissão cujo objetivo é “Realizar a autoavaliação do PPGPS/UFES, 
verificando se seus objetivos propostos vêm sendo alcançados”. Para tanto, solicitamos a sua 
colaboração em preencher est formulário, por meio do qual serão fornecidas informações 
fundamentais para o processo de autoavaliação. 

Sua participação será anônima e confidencial. Além disso, a Comissão de Autoavaliação se 
compromete não praticar e não permitir qualquer ação que comprometa a integridade das/os 
participantes e dos dados coletados. 

O tempo estimado para responder este questionário é de, aproximadamente, 15 minutos. Caso tenha 
dúvidas, escreva para nós autoavaliacaoppgps@gmail.com. 

*Obrigatório 

1 - Você aceita participar da pesquisa de Autoavaliação Docente do PPGPS? 
Aceito 
Não aceito 

Perfil Socioeconômico: Nesta parte, gostaríamos de saber um pouco mais sobre você. Lembramos que 
todas as informações prestadas são confidenciais e que seus dados serão preservados. 

2. Idade: * 
30-34 anos  
35-39 anos  
40-44 anos  
45-49 anos  
50-54 anos  
55-59 anos  
60-64 anos 
65 anos ou mais 

3. Como você se auto declara com relação à sua raça/etnia? * 
Branca(o)  
Preta(o)  
Parda(o)  
Indígena  
Outro: 

4. Tempo de exercício em docência: * 

5. Tempo de trabalho na UFES: * 
 
6. Enquadramento docente: * 
Permanente 
Colaborador  
Visitante 

7. Ano de credenciamento no PPGPS: 

8. Orientação de alunas(os): * 
Mestrado. 
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Mestrado e Doutorado.  
Não orienta. 

9. Realiza pesquisa cadastrada no Coleta CAPES? * 
Sim, na Linha 1. 
Sim, na Linha 2. 
Não tenho pesquisa cadastrada no Coleta CAPES.  
Não sei responder.        

10. Ministrou disciplinas no PPGPS no quadriênio 2017-2020? * 
Sim.  
Não. (Ir para a questão 11). 

Sobre não lecionar disciplinas de 2017 a 2020. 

11. Não ministrou disciplinas no PPGPS no quadriênio 20017-2020 por qual motivo? * 

Gestão do PPGPS 

12. Como você avalia o planejamento do PPGPS: * 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

13. Critérios e indicadores de acompanhamento e avaliação da gestão do PPGPS: * 
Ótimos 
Bons 
Regulares 
Ruins 
Péssimos 
Não sei responder 

14. Apoio do PPGPS à participação de docentes em eventos científicos: * 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

15. Apoio do PPGPS à publicação de livros: * 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

16. Transparência quanto ao orçamento financeiro do PPGPS: * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

17. Processo de distribuição de disciplinas aos docentes no PPGPS: * 
Ótimo 
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Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

18. Atendimento dos docentes pela Secretaria do PPGPS: * 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

Infraestrutura do PPGPS e da UFES 

19. Adequação do ambiente físico (sala de estudos, salas de aula, salas de Núcleos/Grupos de 
pesquisa, etc. * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

20. Limpeza e organização das salas de aula: * 
Ótimas 
Boas 
Regulares 
Ruins 
Péssimas 
Não sei responder 

21. Acervo da Biblioteca Central da UFES em relação às bibliografias do PPGPS: * 
Ótimo 
Bom 
Regular (Se regular ir para a questão 22) 
Ruim (Se Ruim ir para a questão 22) 
Péssimo (Se Péssimo ir para a questão 22) 
Não sei responder 

Sobre à bibliografia não disponibilizada pela BC UFES. 

22. Como o PPGPS tem enfrentado esse problema? (marque quantas alternativas achar necessárias). * 
Disponibilizando bibliografia do professor para consulta das(os) estudantes.  
Substituindo as bibliografias não disponíveis. 
Orientando os alunos a comprarem os livros necessários. 
Disponibilizando os textos em pastas on-line, como o Google Drive ou Dropbox.  
Disponibilizando os textos em copiadoras. 
Não fazendo nada.  
Não sei responder 

Projeto Pedagógico do PPGPS 

23. Contribuição do PPGPS para a inclusão social e o desenvolvimento local e regional: * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
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Não sei responder 

24. Contribuição do PPGPS para a consolidação da área de Serviço Social: * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

25. Como você avalia a sua contribuição acadêmica para o projeto pedagógico do PPGPS? * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

26. Adequação do tamanho da turma às especificidades teóricas e metodológicas das disciplinas: * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

27. Articulação entre os cursos de graduação em Serviço Social, Economia e Ciências Sociais e pós-
graduação em Política Social, da UFES: * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

28. Relação entre as disciplinas das pós-graduação em Política Social e os Núcleos de 
Estudos/Pesquisa: * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

29. Proposta e desenvolvimento da articulação ensino/pesquisa/extensão nos Núcleos de 
Estudos/Pesquisa: * 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

30. Inserção dos Núcleos de Estudos/Pesquisa nas linhas de pesquisa do PPGPS: * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
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Não sei responder 

31. A Área de Concentração "Política Social, Estado e Sociedade" se concretiza pelas Linhas de 
Pesquisa e disciplinas do PPGPS de forma: * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

32. Composição do corpo docente, em termos das temáticas e demandas dos cursos do PPGPS:* 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

33. Quanto às atividades de extensão de seu Núcleo/Grupo para o alcance dos objetivos do PPGPS, 
você a avalia como: * 
Ótimas 
Boas 
Regulares 
Ruins 
Péssimas 
Não sei responder 

34. Como você avalia as atividades de pesquisa de seu Núcleo/Grupo para o alcance dos objetivos do 
PPG * 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

35. Oferta e estímulo à participação nos eventos científicos e debates promovidos pelo PPGPS:* 
Ótimos 
Bons 
Regulares 
Ruins 
Péssimos 
Não sei responder 

36. Compromisso do PPGPS em relação à inclusão e à diversidade: * 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

37. Monitoramento do fluxo de informação (comunicação) pelo PPGPS: * 
 Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
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Não sei responder 

38. Estratégias de internacionalização do PPGPS: * 
Ótimas 
Boas 
Regulares 
Ruins 
Péssimas 
Não sei responder 
Minha Autoavaliação                                                                                              

39. Cumprimento do Plano de Ensino da sua disciplina: * 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

40. Integração da sua disciplina com as demais disciplinas do PPGPS: * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

41. Carga horária da sua disciplina para o cumprimento do Plano de Ensino proposto: * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

42. Contribuição da sua disciplina para a área do Serviço Social e para a interdisciplinaridade presente 
na proposta do PPGPS e composição do corpo docente: * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

43. Relação entre conteúdo da disciplina e Núcleos de Pesquisa/Linhas de Pesquisa do PPGPS:* 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

44. Utilização de recursos didático-pedagógicos (exemplos concretos, ilustrações de materiais de 
mídia e d produção artística, dinâmica participativa, apoio audiovisuais) adequada aos conteúdos 
ministrados: * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
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Péssima 
Não sei responder 

45. Motivação dos discentes em termos da participação nas atividades propostas e o interesse pelos 
conteúdos ministrados: * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

46. Volume de leitura programado na disciplina: * 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

47. Como você avalia o seu processo de orientação: * 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

Avaliação dos Discentes 

48. Assiduidade das(os) discentes às aulas: * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

49. Pontualidade/cumprimento dos horários estabelecidos, no início e término das aulas, pelos 
discentes: * 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

50. Estratégias de integração/cooperação/participação da turma: * 
Ótimas 
Boas 
Regulares 
Ruins 
Péssimas 
Não sei responder 

51. Conhecimentos prévios necessários pelos discentes para acompanhar a sua disciplina: * 
Ótimos 
Bons 
Regulares 
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Ruins 
Péssimos 
Não sei responder 

52. Participação em atividades extracurriculares (eventos científicos, congressos, eventos do 
PPGPS):* 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 
Sugestões 

53. Sugestões para a distribuição dos recursos financeiros do PPGPS, considerando as diretrizes do 
PROAP/CAPES (https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/PORT ARIA-N-156-
D 28-DE-NOVEMBRO-DE-2014.pdf):                           

54. Sugestões para as ações da Coordenação do PPGPS: 

55. Sugestões para as ações da Secretaria do PPGPS: 

56. O que poderia ser melhorado no PPGPS? 
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APÊNDICE B – Autoavaliação Discentes 
 

Prezade estudante, 

O Programa de Pós-Graduação em Política Social da UFES (PPGPS/UFES) está classificado, desde 
2013, com nota 5 pelo sistema de avaliação da CAPES. O PPGPS reconhece que esta nota é fruto de 
um trabalho colaborativo contínuo dos diferentes atores que fazem parte do PPGPS e da sua história. 

Para a avaliação da CAPES do atual quadriênio, além do formato já existente (avaliação externa), 
passa a ser fundamental o processo de avaliação interna, por meio da Autoavaliação. Dessa forma, o 
PPGPS instituiu uma Comissão cujo objetivo é “Realizar a autoavaliação do PPGPS/UFES, 
verificando se seus objetivos propostos vêm sendo alcançados”. Para tanto, solicitamos a sua 
colaboração em preencher este formulário, por meio do qual serão fornecidas informações 
fundamentais para o processo de autoavaliação.  

Sua participação será anônima e confidencial. Além disso, a Comissão de Autoavaliação se 
compromete a não praticar e não permitir qualquer ação que comprometa a integridade das/os 
participantes e dos dados coletados. 

O tempo estimado para responder este questionário é de, aproximadamente, 15 minutos. 

Caso tenha dúvidas, escreva para nós autoavaliacaoppgps@gmail.com.  

* Obrigatório 

1 - Você aceita participar da pesquisa de Autoavaliação Discente do PPGPS? 
Aceito 
Não aceito 

Perfil Socioeconômico: Nesta parte, gostaríamos de saber um pouco mais sobre você. Lembramos que 
todas as informações prestadas são confidenciais e que seus dados serão preservados.  

2. Você está atualmente matriculada(o) no: *  
Mestrado  
Doutorado  

3. Ano de ingresso no PPGPS: *  
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

4. Cidade/ Estado/ País de residência atual: 

5. País de origem: 

6. Com qual gênero você se identifica? *  
Feminino  
Masculino  
Outro: 

7. Como você se auto declara com relação à sua raça/etnia? *  
Branca(o)  
Preta(o) Parda(o)  
Indígena Outro: 

8. Idade: *  
20-29 anos 
30-39 anos 
40-49 anos 
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50-59 anos 
Acima de 60 anos. 

9. Contando com você, quantas pessoas residem na sua casa? *  
Somente eu  
Duas 
Três 
Quatro Cinco 
Seis ou mais 

10. Você atualmente recebe bolsa? *  
Sim, da CAPES. 
Sim, da FAPES. 
Não recebo bolsa, pois tenho vínculo empregatício.  
Não recebo bolsa e estou desempregada(o). 

11. Quanto à renda familiar, qual é a receita da sua família? *  
Até um salário mínimo (R$ 1.045). 
De 1 a 2 salários mínimos (R$ 1.045 a R$ 2.090).  
De 2 a 4 salários mínimos (R$ 2.090 a R$ 4.180).  
De 4 a 6 salários mínimos (R$ 4.180 R$ 6.270).  
Mais de 6 salários mínimos (acima de R$ 6.270). 

12. Curso de formação na Graduação: * 

Gestão do PPGPS 

13. Planejamento semestral do PPGPS (disciplinas, atividades extracurriculares, etc.): *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

14. Participação das(os) discentes no planejamento semestral do PPGPS: *  
Ótima 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

15. Acompanhamento contínuo, ao longo dos semestres, das demandas discentes pela coordenação do 
PPGPS: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

16. Promoção de eventos e debates (palestras, rodas de conversa, minicursos, etc.) pelo PPGPS: *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 
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17. Apoio do PPGPS à participação de discentes em eventos científicos: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

18. Compromisso do PPGPS em relação à inclusão e à diversidade: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

19. Compromisso do PPGPS em relação às políticas institucionais de ações afirmativas, como a 
política de cotas: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

20. Fluxo de informação (comunicação) do PPGPS: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

21. Atendimento das(os) discentes pela Secretaria do PPGPS: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder       

22. Indique abaixo as ações de internacionalização que, na sua opinião, estão sendo desempenhadas 
pelo PPGPS (marque quantas alternativas achar necessárias): *  
Recepção de Professoras e Professores visitantes estrangeiras(os). 
Recepção de estudantes estrangeiras(os). 
Oferta de disciplinas ministradas em língua estrangeira. 
Oferta de atividades extracurriculares (palestras, minicursos, etc.) em língua estrangeira.  
Realização do ENPS/EIPS. 
Incentivo para a publicação em revistas internacionais. 
Envio de Professoras/Professores do PPGPS para outros países. 
Envio de pós-doutorandos do PPGPS para outros países. 
Envio de estudantes de doutorado para outros países (Doutorado Sanduíche).  
Na minha opinião, o PPGPS não tem realizado ações de internacionalização.  
Não sei responder. 

Infraestrutura do PPGPS e da UFES 

23. Acervo da Biblioteca Central em relação às bibliografias do PPGPS: *  
Ótimo 
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Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

24. Espaço físico da Biblioteca Central da UFES: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

25. Oferta de espaços físicos do PPGPS (sala de estudos, salas de aula, salas de defesa de trabalhos, 
etc.): *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

26. Quanto à estrutura dos espaços físicos, levando-se em conta equipamentos e materiais necessários 
(computadores, aparelho de data show, etc.): * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

27. Limpeza e organização das salas de aula. *  
Ótimas 
Boas 
Regulares 
Ruins 
Péssimas 
Não sei responder 

Projeto Pedagógico do PPGPS 

28. Contribuição do PPGPS para a inclusão social e o desenvolvimento local e regional: *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

29. Contribuição do PPGPS para a consolidação da área de Serviço Social: *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

30. A sua contribuição, como estudante, para o PPGPS: *  
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Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

31. Adequação do tamanho da turma às especificidades teóricas e metodológicas das disciplinas: *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

32. A interdisciplinaridade é abordada no PPGPS: * Marque todas que se aplicam. 
Por meio do currículo. 
Por meio das atividades extracurriculares. 
Na minha opinião, a interdisciplinaridade não é abordada pelo PPGPS.  
Não sei responder. 

33. Composição do corpo docente, em termos das temáticas e demandas teóricas dos cursos de 
Mestrado e Doutorado do PPGPS: *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

34. Na sua opinião, a distribuição de disciplinas entre o corpo docente no PPGPS é: *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

35. Processo de orientação/desenvolvimento da pesquisa: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

36. Articulação entre o PPGPS e os cursos de graduação da UFES: *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

37. Inserção dos Núcleos de Estudo/Pesquisa nas linhas de pesquisa do PPGPS: *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
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Péssima 
Não sei responder 

38. Nível de engajamento/atuação/desenvolvimento em atividades de ensino, pesquisa e extensão 
pelos Núcleos vinculados ao PPGPS: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

39. A Área de Concentração “Política Social, Estado e Sociedade” se concretiza pelas Linhas de 
Pesquisa (Linha 1: Reprodução e estrutura do capitalismo contemporâneo; Linha 2: Políticas sociais, 
subjetividade movimentos sociais) e disciplinas do PPGPS de forma: *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

40. A formação para a docência no ensino superior é abordada no PPGPS * Marque todas que se 
aplicam. 
Por meio do currículo. 
Por meio das atividades extracurriculares. 
Na minha opinião, a formação para a docência no ensino superior não é abordada pelo PPGPS.  
Não sei responder.                                                       

41. Você realizou o estágio docência? *  
Sim e tive uma experiência positiva (Pular para a pergunta 43) 
Sim e tive uma experiência negativa (Pular para a pergunta 43) 
Não (Pular para a pergunta 42) 

Sobre a não realização do estágio docência. 
42. Por qual motivo você não realizou o estágio docência? * 

Espaço para sugestões 

43. O que poderia ser melhorado no PPGPS? 

44. Sugestões para as ações da Coordenação do PPGPS: 

45. Sugestões para as ações da Secretaria do PPGPS: 

46. Você tem sugestões para a distribuição dos recursos financeiros do PPGPS, considerando as 
diretrizes PROAP/CAPES (https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/POR 
TARIA-N-156-D 28-DE-NOVEMBRO-DE-2014.pdf ): *  
Sim (Pular para a pergunta 47)  
Não 
Não sei responder 

Sugestão para distribuição dos recursos financeiros 

47. O que você sugere para a distribuição dos recursos financeiros do PPGPS, considerando as 
diretrizes do PROAP/CAPES? * 
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APÊNDICE C – Autoavaliação Servidoras(es) TAE 
	
Prezado(a) Servidor(a), 

O Programa de Pós-Graduação em Política Social da UFES (PPGPS/UFES) está classificado, desde 
2013, com nota 5 pelo sistema de avaliação da CAPES. O PPGPS reconhece que esta nota é fruto de 
um trabalho colaborativo contínuo dos diferentes atores que fazem parte do PPGPS e da sua história. 

Para a avaliação da CAPES do atual quadriênio, além do formato já existente (avaliação externa), 
passa a ser fundamental o processo de avaliação interna, por meio da Autoavaliação. Dessa forma, o 
PPGPS instituiu uma Comissão cujo objetivo é “Realizar a autoavaliação do PPGPS/UFES, 
verificando se seus objetivos propostos vêm sendo alcançados”. Para tanto, solicitamos a sua 
colaboração em preencher est formulário, por meio do qual serão fornecidas informações 
fundamentais para o processo de autoavaliação. 

Sua participação será anônima e confidencial. Além disso, a Comissão de Autoavaliação se 
compromete não praticar e não permitir qualquer ação que comprometa a integridade das/os 
participantes e dos dado coletados. 

O tempo estimado para responder este questionário é de, aproximadamente, 10 minutos. Caso tenha 
dúvidas, escreva para nós autoavaliacaoppgps@gmail.com. 

*Obrigatório 

1 - Você aceita participar da pesquisa de Autoavaliação dos Servidores Técnico-Administrativo 
do PPGPS? 
Aceito  
Não Aceito 

Perfil: Nesta parte, gostaríamos de saber um pouco mais sobre você. Lembramos que todas as 
informações prestadas são confidenciais e que seus dados serão preservados. 

2. Com qual gênero você se identifica? *  
Feminino  
Masculino  
Outro: 

3. Faixa etária: * 
20-29 anos 
30-39 anos 
40-49 anos 
50-59 anos 
Acima de 60 anos. 

4. Como você se auto declara com relação à sua raça/etnia? *  
Branca(o)  
Preta(a) Parda(o)  
Indígena  
Outro: 

5. Cargo/Classe: * 
Auxiliar de Administração. 
Assistente de Administração  
Outro: 

6. Tempo de Serviço Público (Incluindo UFES): 
Até 2 anos. 
De 3 a 5 anos.  
De 6 a 10 anos.  
De 11 a 15 anos.  
Mais de 16 anos. 
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Avaliação do Setor - Clima Organizacional/Infra-Estrutura. 

7. Como você classifica o acesso aos equipamentos para o desempenho do seu trabalho? *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

8. Como você classifica a quantidade de profissionais para realizar o trabalho? *  
Ótima 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

9. As atividades que você desempenha estão dentro das atribuições do seu cargo de forma: *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

10. Relacionamento no ambiente de trabalho: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

11. Ambiente de trabalho quanto à colaboração e à solidariedade da equipe: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

12. Condições de infra-estrutura da unidade (local para refeição, banheiros, espaços de convivência, 
etc.):  
Boas 
Regulares 
Ruins 
Péssimas 
Não sei responder 

13. Disponibilidade e conservação dos espaços de convivência (limpeza e conservação): *  
Ótimas 
Boas 
Regulares 
Ruins 
Péssimas 
Não sei responder 

14. Condições de infra-estrutura do PPGPS (salas de aula, laboratório, etc.): *  
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Ótimas 
Boas 
Regulares 
Ruins 
Péssimas 
Não sei responder 

15. Condições de segurança da UFES (você se sente seguro(a) dentro do Campus?): *  
Ótimas 
Boas 
Regulares 
Ruins 
Péssimas 
Não sei responder 

Avaliação dos(as) Servidoras Técnico-Administrativos(as) da SUPG quanto ao PPGPS 

16. Relacionamento dos(as) técnicos(as) com a coordenação do PPGPS: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

17. Relacionamento dos(as) técnicos(as) com docentes do PPGPS: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

18. Relacionamento dos(as) técnicos(as) com discentes do PPGPS: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

19. Como você avalia as demandas solicitadas à Secretaria pela Coordenação do PPGPS? *  
Ótimas 
Boas 
Regulares 
Ruins 
Péssimas 
Não sei responder 

20. Como você avalia as demandas solicitadas à Secretaria pelas(os) docentes do PPGPS? *  
Ótimas 
Boas 
Regulares 
Ruins 
Péssimas 
Não sei responder 

21. Como você avalia as demandas solicitadas à Secretaria pelas(os) discentes do PPGPS? *  
Ótimas 
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Boas 
Regulares 
Ruins 
Péssimas 
Não sei responder 

22. Como você avalia as demandas solicitadas à Secretaria pelas(os) pós-doutorandas(os) do PPGPS? 
* 
Ótimas 
Boas 
Regulares 
Ruins 
Péssimas 
Não sei responder 

23. Você avalia a comunicação das rotinas (funcionamento) com as(os) estudantes de início do curso 
do PPGPS como: * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

Avaliação quanto às atividades da PRPPG 

24. Informatização das rotinas acadêmicas e administrativas: *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

25. Quanto à confiabilidade, você avalia o sistema de registro e controle acadêmico como: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

26. Quanto à funcionalidade, você avalia o sistema de registro e controle acadêmico como: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

27. Informações claras prestadas pela PGPPG em relação às rotinas acadêmicas da Pós-Graduação: *  
Ótimas 
Boas 
Regulares 
Ruins 
Péssimas 
Não sei responder 

Espaço para sugestões 



	 81	

28. O que poderia ser melhorado no PPGPS? 

29. Sugestões para as ações da Coordenação do PPGPS: 

30. Sugestões para as ações da Secretaria do PPGPS: 

31. Você tem sugestões para a distribuição dos recursos financeiros do PPGPS, considerando as 
diretrizes PROAP/CAPES (https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/ 
PORTARIA-N-156-D 28-DE-NOVEMBRO-DE-2014.pdf): * 
Sim (Pular para a pergunta 32)  
Não 
Não sei responder 

Sugestão para distribuição dos recursos financeiros 

32. O que você sugere para a distribuição dos recursos financeiros do PPGPS, considerando as 
diretrizes d PROAP/CAPES? * 
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APÊNDICE D – Autoavaliação Egressas(os) 
	
Prezada(o) Egressa(o) do PPGPS, 

O Programa de Pós-Graduação em Política Social da UFES (PPGPS/UFES) está classificado, desde 
2013, com nota 5 pelo sistema de avaliação da CAPES. O PPGPS reconhece que esta nota é fruto de 
um trabalho colaborativo contínuo dos diferentes atores que fazem parte do PPGPS e da sua história. 

Para a avaliação da CAPES do atual quadriênio, além do formato já existente (avaliação externa), 
passa a ser fundamental o processo de avaliação interna, por meio da Autoavaliação. Dessa forma, o 
PPGPS instituiu uma Comissão cujo objetivo é “Realizar a autoavaliação do PPGPS/UFES, 
verificando se seus objetivos propostos vêm sendo alcançados”. Para tanto, solicitamos a sua 
colaboração em preencher est formulário, por meio do qual serão fornecidas informações 
fundamentais para o processo de autoavaliação. 

Sua participação será anônima e confidencial. Além disso, a Comissão de Autoavaliação se 
compromete a não praticar e não permitir qualquer ação que comprometa a integridade das/os 
participantes e dos dado coletados. 

O tempo estimado para responder este questionário é de, aproximadamente, 10 minutos. Caso tenha 
dúvidas, escreva para nós autoavaliacaoppgps@gmail.com. 

*Obrigatório 

1.Você aceita participar da pesquisa de Autoavaliação Egressas(os) do PPGPS? *  
Aceito  
Não Aceito 

Perfil: Nesta parte gostaríamos de saber um pouco mais sobre você. Lembramos que todas as 
informações prestadas são confidenciais e que seus dados serão preservados. 

2. Nível concluído no PPGPS: *  
Mestrado 
Doutorado 
Mestrado e Doutorado 

3. Ano de conclusão (por favor especificar os anos de conclusão do Mestrado e do Doutorado se for o 
caso) Escreva o(s) ano(s) de conclusão do Mestrado e/ou do Doutorado cursado(s) no PPGPS. 

4. Curso de formação na Graduação: * 

5. Cidade/ Estado/ País de residência atual: 

6. País de origem: 

7. Com qual gênero você se identifica? *  
Feminino  
Masculino  
Outro: 

8. Como você se auto declara com relação à sua raça/etnia? *  
Branca(o)  
Preta(o)  
Parda(o)  
Indígena  
Outro: 

9. Idade: * 
20-29 anos 
30-39 anos 
40-49 anos 
50-59 anos 
Acima de 60 anos. 



	 83	

Você atua ou atuou na mesma área de formação da Pós-Graduação? *  
Sim  
Não 

Atualmente, você mantém vínculo empregatício? *  
Sim (Pular para a pergunta 12)  
Não (Pular para a pergunta 13) 

Sobre o vínculo empregatício 

12. Qual o tipo de vínculo empregatício? *  
CLT. 
Servidor Público (Municipal, Estadual ou Federal).  
Aposentada(o). 
Colaborador. 
Bolsista. 
Outro: 

Trabalho docente 

13. Você trabalha ou já trabalhou como docente? *  
Sim (Ir para a pergunta 14)  
Não (Pular para a pergunta 19) 

Trabalho docente: Esta é uma seção específica para aquelas(es) que trabalham ou já trabalharam 
como docentes (independente do nível e/ou modalidade em que exerceu a docência). 

14. Qual tipo de vínculo você exerce ou exerceu como docente? *  
Professor(a) Efetivo(a) (estatutário). 
Professor de empresa privada (CLT). 
Professor Substituto (CLT ou outro tipo de vículo).  
Professor(a) Colaborador(a). 
Professor(a) Visitante. 
Professor(a) Voluntário(a). 
Outro: 

15. Em qual o tipo de instituição você exerceu a docência? *  
Pública.  
Privada.  
Comunitária.  
Outro: 

16. Você trabalhou como docente em que nível? *  
Ensino Fundamental.  
Ensino Médio.  
Ensino Técnico.  
Ensino Superior.  
Outro: 

17. Ministrou cursos de Graduação e/ou Pós-Graduação? Marque todas que se aplicam. 
Sim, cursos de Graduação. 
Sim, cursos de Especialização (Lato Sensu). 
Sim, cursos de Mestrado (Stricto Sensu). 
Sim, cursos de Doutorado (Stricto Sensu). 
Não, nunca ministrei cursos de Graduação ou de Pós-Graduação. 

18. Orienta ou orientou Trabalhos de Conclusão de Curso? Marque todas que se aplicam. 
Sim, orientação de monografias de Graduação. 
Sim, orientação de monografias de Especialização.  
Sim, orientação de dissertações de Mestrado. 
Sim, orientação de teses de Doutorado. 
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Não, nunca orientei trabalhos de conclusão de cursos. 

Quanto à contribuição da Pós-Graduação para a sua formação 

19. Depois de concluir o mestrado e/ou o doutorado no PPGPS: *  
Você teve progressão funcional. 
Você teve progressão salarial. 
Você teve progressões funcional e salarial. 
A conclusão da pós-graduação não modificou minha posição profissional. 

20. Você considera que, após a conclusão da pós-graduação no PPGPS, seu exercício profissional:*  
Melhorou.  
Manteve-se igual.  
Piorou. 
Não sei responder. 

21. Participou como examinador(a) de Bancas de Trabalho de Conclusão de Curso? * 
Marque todas que se aplicam. 
Sim, bancas de Graduação. 
Sim, bancas de Especialização (Lato Sensu). 
Sim, bancas de Mestrado (Stricto Sensu). 
Sim, bancas de Doutorado (Stricto Sensu). 
Não, nunca participei de bancas de conclusão de cursos. 

22. Você apresentou produção científica depois de concluída a pós-graduação? *  
Sim. (Ir para a pergunta 23)  
Não. (Pular para a pergunta 24) 

Quanto à produção científica 

23. Qual o tipo de produção científica você publicou após a conclusão da pós-graduação? * 
Marque todas que se aplicam. 
Resumos ou artigos publicados em Anais de Congressos.  
Artigos publicados em revistas científicas. 
Capítulo(s) de livro(s). 
Publicação de livro(s). 
Outro: 

Produção técnica 

24. Você teve produção técnica depois de concluída a pós-graduação? *  
Sim (Ir para a pergunta 25)  
Não (Pular para a pergunta 26) 

Quanto à produção técnica 

25. Qual o tipo de produção técnica você publicou após a conclusão da pós-graduação? * 
Marque todas que se aplicam. 
Apresentação de trabalhos em eventos.  
Artigos publicados em jornais e revistas.  
Relatórios técnicos. 
Produção de vídeos. 
Produção de cartilhas.  
Outro: 

Avaliação do PPGPS 

26. Como você avalia o conteúdo das aulas ofertadas pelo PPGPS durante a sua formação? *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
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Péssimo 
Não sei responder 

27. Quanto a sua avaliação sobre o conteúdo das aulas ofertadas pelo PPGPS feita na questão anterior, 
quais aspectos você está levando em consideração? * Marque todas que se aplicam. 
O conteúdo das aulas era conectado com o meu objeto de pesquisa e com o contexto histórico- social. 
O conteúdo das aulas era conectado com o meu objeto de pesquisa, mas não com o contexto histórico-
social. 
O conteúdo das aulas era conectado com o contexto histórico-social, mas não com o meu objeto 
pesquisa. 
Desconectadas tanto com o meu objeto quanto com o contexto histórico-social.  
Bibliografia muito extensa. 
Conteúdo das aulas e bibliografia utilizada das aulas desatualizados. 
Conteúdo das aulas e bibliografia utilizada bastante atuais. 
Falta de preparação da aula pela(o) docente. 
Preparo das aulas pelo(a) docente.  
Outro: 

28. Como você avalia o processo de orientação que recebeu durante o mestrado e/ou doutorado?*  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

29. Quanto a sua avaliação sobre o processo de orientação feita na questão anterior, quais aspectos 
você est levando em consideração? * Marque todas que se aplicam. 
Disponibilidade da(o) orientadora/orientador para reuniões de orientação.  
Segurança da(o) orientadora/orientador na condução do processo.  
Conhecimento do meu tema de pesquisa pela(o) orientadora/orientador.  
Falta de tempo para orientação. 
Falta de conhecimento do meu tema de pesquisa pela(o) orientadora/orientador.  
Troca de orientadora/orientador no meio do processo de orientação. 
Não sei responder 

Espaço para sugestões 

30. Quais os aspectos positivos do PPGPS (em relação à formação que você encontrou no PPGPS, à 
qualid das orientações e à formação cultural de maneira ampla que você vivenciou no período)? 

31. Quais os aspectos negativos do PPGPS (em relação aos mesmos aspectos da questão anterior)? 

32. Sugestões para melhoria do PPGPS: 
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APÊNDICE E – Autoavaliação Pós-Doutorandas(os) 
	
Prezada(o) Pós-Doutoranda(o), 

O Programa de Pós-Graduação em Política Social da UFES (PPGPS/UFES) está classificado, desde 
2013, com nota 5 pelo sistema de avaliação da CAPES. O PPGPS reconhece que esta nota é fruto de 
um trabalho colaborativo contínuo dos diferentes atores que fazem parte do PPGPS e da sua história. 

Para a avaliação da CAPES do atual quadriênio, além do formato já existente (avaliação externa), 
passa a ser fundamental o processo de avaliação interna, por meio da Autoavaliação. Dessa forma, o 
PPGPS instituiu uma Comissão cujo objetivo é “Realizar a autoavaliação do PPGPS/UFES, 
verificando se seus objetivos propostos vêm sendo alcançados”. Para tanto, solicitamos a sua 
colaboração em preencher est formulário, por meio do qual serão fornecidas informações 
fundamentais para o processo de autoavaliação. 

Sua participação será anônima e confidencial. Além disso, a Comissão de Autoavaliação se 
compromete não praticar e não permitir qualquer ação que comprometa a integridade das/os 
participantes e dos dado coletados. 

O tempo estimado para responder este questionário é de, aproximadamente, 10 minutos. Caso tenha 
dúvidas, escreva para nós autoavaliacaoppgps@gmail.com. 

* Obrigatório 

1. Você aceita participar da pesquisa de Autoavaliação Pós-Doutorandas(os) do PPGPS? *  
Aceito  
Não Aceito 

Perfil Socioeconômico: Nesta parte, gostaríamos de saber um pouco mais sobre você. Lembramos que 
todas as informações prestadas são confidenciais e que seus dados serão preservados. 

2. Ano de ingresso: * 
2018 
2019 
2020 

3. Cidade/ Estado/ País de residência atual: 

4. País de origem: 

5. Com qual gênero você se identifica? *  
Feminino  
Masculino  
Outro: 

6. Como você se auto declara com relação à sua raça/etnia? *  
Branca(o) Preta(o) Parda(o) Indígena Outro: 
7. Idade: * 
20-29 anos 
30-39 anos 
40-49 anos 
50-59 anos 
Acima de 60 anos. 

8. Contando com você, quantas pessoas residem na sua casa? *  
Somente eu  
Duas 
Três 
Quatro Cinco 
Seis ou mais 

9. Você atualmente recebe bolsa? *  
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Sim, da CAPES. 
Sim, da FAPES. 
Não recebo bolsa, pois tenho vínculo empregatício.  
Não recebo bolsa e estou desempregada(o). 

10. Quanto à renda familiar, qual é a receita da sua família? *  
Até um salário mínimo (R$ 1.045). 
De 1 a 2 salários mínimos (R$ 1.045 a R$ 2.090).  
De 2 a 4 salários mínimos (R$ 2.090 a R$ 4.180).  
De 4 a 6 salários mínimos (R$ 4.180 R$ 6.270).  
Mais de 6 salários mínimos (acima de R$ 6.270). 

11. Como você ficou sabendo da existência da formação em nível de Pós-Doutoramento no 
PPGPS/UFES? Marque todas que se aplicam. 
Pelas mídias sociais. 
Pelo site do PPGPS.  
Por redes de amizades.  
Através de Professores 
Outro: 

Gestão do PPGPS 

12. Planejamento semestral do PPGPS (disciplinas, atividades extracurriculares, etc.): *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

13. Participação das(os) pós-doutorandas(os) no planejamento semestral do PPGPS: * 
Ótima 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

14. Acompanhamento contínuo, ao longo dos semestres, das demandas das(os) pós-doutorandas(os) 
pela coordenação do PPGPS: * 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

15. Oferta e estímulo à participação nos eventos científicos e debates promovidos pelo PPGPS: *  
Ótimos 
Bons 
Regulares 
Ruins 
Péssimos 
Não sei responder 

16. Apoio do PPGPS à participação de pós-doutorandas(os) em eventos científicos: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
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Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

17. Compromisso do PPGPS em relação à inclusão e à diversidade: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

18. Compromisso do PPGPS em relação às políticas institucionais de ações afirmativas, como a 
política de cotas: * 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

19. Fluxo de informação (comunicação) do PPGPS: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

20. Atendimento das(os) pós-doutorandas(os) pela Secretaria do PPGPS: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

21. Indique abaixo as ações de internacionalização que, na sua opinião, estão sendo desempenhadas 
pelo PPGPS. * Marque todas que se aplicam. 
Recepção de Professoras e Professores visitantes estrangeiras(os). 
Recepção de estudantes estrangeiras(os). 
Oferta de disciplinas ministradas em língua estrangeira. 
Oferta de atividades extracurriculares (palestras, minicursos, etc.) em língua estrangeira. Realização do 
ENPS/EIPS. 
Incentivo para a publicação em revistas internacionais. 
Envio de Professoras/Professores do PPGPS para outros países. 
Envio de pós-doutorandas(os) do PPGPS para outros países. 
Envio de estudantes de doutorado para outros países (Doutorado Sanduíche).  
Na minha opinião, o PPGPS não tem realizado ações de internacionalização.  
Não sei responder. 

Infraestrutura do PPGPS e da UFES 

22. Acervo da Biblioteca Central em relação às bibliografias do PPGPS: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
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Não sei responder 

23. Espaço físico da Biblioteca Central da UFES: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

24. Oferta de espaços físicos do PPGPS (sala de estudos, salas de aula, salas de defesa de trabalhos, 
etc.): *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

25. Quanto à estrutura dos espaços físicos, levando-se em conta equipamentos e materiais necessários 
(computadores, aparelho de data show, etc.): * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

26. Limpeza e organização das salas de aula. *  
Ótimas 
Boas 
Regulares 
Ruins 
Péssimas 
Não sei responder 

Projeto Pedagógico do PPGPS 

27. Contribuição do PPGPS para o desenvolvimento da sua área de atuação: *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

28. Extensão do PPGPS com atividades (seminários e eventos) ou publicações voltadas ao público 
local e regional do PPGPS/UFES. * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

29. A sua contribuição acadêmica para o PPGPS: *  
Ótima 
Boa 
Regular 
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Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

30. A interdisciplinaridade é abordada no PPGPS: * Marque todas que se aplicam. 
Por meio do currículo. 
Por meio das atividades extracurriculares. 
Na minha opinião, a interdisciplinaridade não é abordada pelo PPGPS.  
Não sei responder. 

31. A distribuição de disciplinas entre o corpo docente no PPGPS é: *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

32. Processo de orientação/desenvolvimento da pesquisa: *  
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

33. Articulação entre o PPGPS e os cursos de graduação da UFES: *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

34. Inserção dos Núcleos de Estudo/Pesquisa nas linhas de pesquisa do PPGPS: *  
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
Não sei responder 

35. Nível de engajamento/atuação/desenvolvimento em atividades de ensino, pesquisa e extensão 
pelos Núcleos vinculados ao PPGPS: * 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Ruim 
Péssimo 
Não sei responder 

36. A Área de Concentração “Política Social, Estado e Sociedade” se concretiza pelas Linhas de 
Pesquisa (Linha 1: Reprodução e estrutura do capitalismo contemporâneo; Linha 2: Políticas sociais, 
subjetivida movimentos sociais) e disciplinas do PPGPS de forma: * 
Ótima 
Boa 
Regular 
Ruim 
Péssima 
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Não sei responder 

Espaço para sugestões 

37. O que poderia ser melhorado no PPGPS? 

38. Sugestões para as ações da Coordenação do PPGPS: 

39. Sugestões para as ações da Secretaria do PPGPS: 

40. Você tem sugestões para a distribuição dos recursos financeiros do PPGPS, considerando as 
diretrizes PROAP/CAPES (https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/ 
PORTARIA-N-156-D 28-DE-NOVEMBRO-DE-2014.pdf): * 
Sim (Ir para a pergunta 41)  
Não 
Não sei responder 

Sugestão para distribuição dos recursos financeiros 

41. O que você sugere para a distribuição dos recursos financeiros do PPGPS, considerando as 
diretrizes d PROAP/CAPES? * 
	
	
	


