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Projeto de Autoavaliação do Programa de Pós-graduação em Biologia
Celular e Molecular (PPGBCM)

O presente projeto de autoavaliação foi criado
com base nos pressupostos apresentados no
Relatório Autoavaliação de Programas de Pós-
Graduação (2019) proposto pelo Grupo de
Trabalho da CAPES.

1. Objetivos

A autoavaliação do PPGBCM visa permitir o acompanhamento multidimensional do Programa,
focando em aspectos relacionados à formação dos alunos, inserção profissional dos egressos,
produção de conhecimento, inovação, impacto social, visibilidade e internacionalização. Com isso,
espera-se traçar um diagnóstico preciso dos pontos fortes e fracos do Programa, a fim de verificar a
eficácia das ações propostas no planejamento estratégico do Programa e propor ajustes para atingir
a excelência.

2. Estratégias

A autoavaliação será conduzida mediante a coleta e organização dos dados referentes às muitas
dimensões do Programa para um monitoramento contínuo. Por meio da compilação dos dados e
apresentação dos resultados aos integrantes do Programa, pretende-se fomentar uma discussão
para o estabelecimento conjunto e democrático de políticas e ações que permitam ao Programa
cumprir as metas propostas no planejamento estratégico em consonância com o plano de
desenvolvimento institucional da UFPR.

3. Métodos

3.1. Coleta de dados

 Organização do Programa.

Aspectos gerais da organização do Programa serão avaliados considerando: 1) distribuição de
docentes e discentes nas linhas de pesquisa; 2) número de disciplinas e sua relação com as linhas
de pesquisa do Programa; 3) porcentagem das disciplinas ofertadas por ano; 4) fluxo discente; 5)
taxas de conclusão, aprovação e desistência nos cursos de mestrado e doutorado; 6) infraestrutura
ofertada pelo Programa; 7) qualidade da informação disponibilizada no site do Programa; 8)
qualidade do atendimento na secretaria e pela coordenação do Programa; 9) qualificação dos
docentes.
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 Formação dos alunos e inserção profissional dos egressos.

Diretriz do planejamento estratégico: Elevar a qualidade do ensino nos cursos de mestrado e
doutorado.

A qualidade da formação dos alunos será avaliada considerando: 1) qualidade das disciplinas; 2)
desempenho docente nas disciplinas; 3) distribuição do encargo didático entre os docentes; 4)
desempenho discente nas disciplinas; 5) participação dos alunos em atividades formativas extra-
curriculares; 6) qualidade dos relatórios de acompanhamento; 7) domínio de temas de biologia
celular e molecular, da dissertação ou tese e capacidade de arguição nas reuniões de laboratório e
eventos do Programa; 8) senso crítico e protagonismo; 9) tempo de titulação; 10) evasão dos
discentes; 11) qualidade da orientação; 12) destino dos egressos.

 Produção de conhecimento e inovação.

Diretriz do planejamento estratégico: Elevar a qualidade da pesquisa produzida e seu impacto.

A qualidade e impacto da pesquisa realizada serão avaliados considerando: 1) número de artigos
publicados nos diferentes estratos do QUALIS, bem como a participação discente e de colaboradores
estrangeiros; 2) número de patentes solicitadas e concedidas; 3) número e montante de projetos
aprovados; 4) qualidade das teses e dissertações avaliadas por meio dos produtos gerados, como
artigos e patentes; 5) distribuição de produtos do Programa entre os docentes.

 Impacto social e visibilidade.

Diretriz do planejamento estratégico: Melhorar a inserção social e divulgação da pesquisa realizada
para a sociedade.

O impacto social do Programa será avaliado considerando: 1) participação dos docentes e discentes
em projetos de extensão voltados para a comunidade; 2) participação dos docentes e discentes em
publicações com temas de relevância para população e com linguagem acessível; 3) participação
dos docentes e discentes em entrevistas, matérias de jornal, blogs e vídeos de divulgação abordando
assuntos de ciência, de biologia celular e molecular, e das linhas de pesquisa do Programa; 4)
participação dos docentes e discentes em atividades voltadas para estudantes do ensino
fundamental e médio; 5) participação dos docentes e discentes como palestrantes em eventos
científicos; 6) organização de eventos científicos; 7) número de visitas ao site do Programa; 8)
número de seguidores do facebook do Programa.

 Internacionalização.
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Diretriz do planejamento estratégico: Melhorar a inserção nacional e internacional do programa.

A inserção nacional e internacional do Programa será avaliada considerando: 1) número de projetos
aprovados por agências nacionais, internacionais e empresas; 2) número de estudantes de outros
estados e estrangeiros matriculados no Programa; 3) número de disciplinas do Programa e eventos
com participação de estrangeiros; 4) número de alunos no exterior em atividades do Programa; 5)
número e proporção de disciplinas ofertadas em inglês no Programa; 6) participação dos docentes e
discentes em eventos com palestrantes convidados, visitas técnicas, participação em projetos e
treinamentos no exterior; 7) políticas do Programa que fomentem e incentivem a internacionalização.

3.2. Análise dos dados

A análise dos dados levará em conta aspectos qualitativos e quantitativos, que serão organizados na
forma de gráficos e tabelas, e permitirão a construção de uma série histórica para acompanhamento
e planejamento do Programa, bem como um diagnóstico preciso do Programa. Durante a análise,
atenção especial deverá ser dada às potencialidades e fragilidades do Programa e às ações
necessárias para a execução do planejamento estratégico e possíveis metas futuras (tabela 1).

Tabela 1. Diagnóstico de autoavaliação

Objeto de análise Potencialidades Fragilidades Ações
necessárias

Metas
futuras

1) Organização do Programa

2) Formação dos alunos e inserção
profissional dos egressos

3) Produção de conhecimento e
inovação

4) Impacto social e visibilidade
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5) Internacionalização

Tabela adaptada do Relatório Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação (2019) proposto pelo
Grupo de Trabalho da CAPES.

3.3. Instrumentos

Para obtenção dos dados do Programa, serão aplicados questionários online abordando todos os
aspectos do Programa para os alunos, técnicos, orientadores e docentes do Programa e das
disciplinas. Além disso, dados registrados na secretaria, no cv Lattes dos docentes, no Sistema de
Gestão Acadêmica (SIGA) da UFPR e na plataforma de avaliação da CAPES serão utilizados.

3.4. Cronograma

O processo de autoavaliação será executado anualmente em três etapas: 1) coleta de dados online
de discentes, técnicos e docentes; 2) compilação e análise dos dados; 3) Apresentação e discussão
dos dados em seminário aberto para todos os integrantes do Programa.

4. Equipe de implementação e responsabilidades

O processo de autoavaliação será conduzido por uma comissão composta por quatro membros,
designada pelo Colegiado do Programa, que preferencialmente incluirá pelo menos 1 membro de
outros Programas de Pós-graduação.

5. Formas de disseminação dos resultados

Os resultados serão divulgados na forma de um seminário aberto e relatório anual publicado no site
do Programa e encaminhado para todos os seus integrantes.

6. Uso dos resultados

Os resultados serão discutidos no seminário aberto e permitirão o estabelecimento e adequação de
políticas pela Coordenação e Colegiado do Programa, a fim de garantir o sucesso da execução do
planejamento estratégico em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPR, e
medidas para melhorar os pontos fracos do Programa. Os dados sobre a qualidade das disciplinas e
orientação serão repassados para os docentes responsáveis, permitindo a reflexão e mudanças nas
estratégias de ensino e orientação. Já os dados referentes à formação dos discentes serão
empregados para adequação das disciplinas, elaboração dos processos seletivos e de políticas que
estimulem uma formação mais completa e de qualidade.
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Projeto de autoavaliação aprovado em reunião do Colegiado de 06 de Fevereiro de 2020.

Curitiba, 06 de Fevereiro de 2020

Dr. Francisco Filipak Neto

Coordenador do PPG em Biologia Celular e Molecular da UFPR

Dra. Carolina Camargo de Oliveira

Vice-coordenadora do PPPG em Biologia Celular e Molecular da UFPR
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