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Relatório da Reunião com os Coordenadores dos Programas 3x3
da Área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo
Dias 29 e 30 de agosto de 2011
Local: CAPES – Brasília/DF
Participantes:
Coordenadora da área: Eliane Pereira Zamith Brito
Coordenadora adjunta: Márcia Martins Mendes De Luca
Consultores:
Carlo Bellini ‐ UFPB
João Marcelo Crubellate ‐ UEM
Marcelo G. Perin – PUC‐RS
Reynaldo Marcondes ‐ UPM
Coordenadores dos PPG:
Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo – FPL
Pontifícia Universidade Católica de SP ‐ Curso Ciências Contábeis e Atuarias
Universidade de Caxias do Sul ‐ UCS
Universidade Estadual do Ceará ‐ UECE
Universidade Federal do Espírito Santo ‐ UFES
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro ‐ UFRRJ
Universidade Federal de Uberlândia ‐ UFU
Universidade Paulista ‐ UNIP
Universidade Salvador ‐ UNIFACS
Ausência justificada
Universidade Federal Rural de Pernambuco ‐ UFRPE
Ausência não justificada
Universidade Anhembi Morumbi – UAM
Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais ‐ FEAD
Dia 29 de agosto de 2011
Foram analisadas e discutidas as avaliações dos programas convidados para participar
da reunião. Foi feito um resumo dos pontos críticos de cada programa e estabelecida a
estratégia para a reunião com os coordenadores.
Dia 30 de agosto de 2011
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Abertura da reunião com a exposição dos motivos da convocação e esclarecimento de
dúvidas sobre o processo e os critérios de avaliação.
Em seguida, os consultores se reuniram individualmente com cada representante dos
programas para discutir as avaliações dos três últimos triênios e estratégias de
mudança. Depois da discussão individual, foi aberto espaço para cada representante
fazer um breve relato da situação do seu programa e das ações que já ocorreram em
2010 e 2011 e que ainda poderão ocorrer no triênio para a melhoria do desempenho
do programa. Durante as apresentações, os coordenadores e consultores puderam
interagir, observando possíveis estratégias comuns.
Segue o resumo dos pontos críticos identificados na discussão com os coordenadores,
que muitas vezes prejudicam o desempenho dos programas.
• Instabilidade ou inadequação do corpo docente;
• Ausência de professores com projetos de pesquisa financiados;
• Problema de contratação de docentes nas instituições, tanto de natureza pública
quanto privada;
• Baixa eficiência na titulação dos alunos;
• Ausência de foco dos docentes nas atividades da pós‐graduação;
• Baixa produção intelectual e concentração da produção em poucos docentes;
• Ausência e pouca transparência das diretrizes de funcionamento dos programas
(por exemplo: regras de credenciamento e recredenciamento de professores e de
admissão de alunos);
• Ausência de sistemática de avaliação nos programas de mestrado profissional.
Sobre as questões apontadas acima, o grupo apresentou algumas sugestões:
• Insistir que os professores submetam, persistentemente, projetos competitivos
junto às muitas oportunidades oferecidas por órgãos e agências de fomento, bem
como outras fontes de financiamento competitivo;
• Programa de estímulo de permanência de docentes produtivos, inclusive baseado
em financiamentos/editais públicos de financiamento ou parceria com empresas;
• Programa de bolsas de fixação de recém doutores com produção intelectual;
• Direcionamento de vagas recebidas por instituições públicas para os programas,
que correm o risco de descredenciamento por deficiência de docentes;
• Criar mecanismos de distribuição de orientações por docente;
• Criar atividades internas que promovam o intercâmbio entre discentes e docentes
que estimulem a manutenção e a conclusão de alunos;
• Priorizar as atividades e as demandas do sistema de avaliação da pós‐graduação;
• Conscientizar os professores sobre a necessidade de publicação em periódicos;
• Circular informação sobre as oportunidades de publicação da produção do corpo
discente e docente;
• Dar transparência à sociedade sobre as diretrizes de funcionamento do programa.
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A Coordenação da área juntamente com os consultores decidiu que serão visitados
ainda em 2011 os programas: Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo; Universidade
de Caxias do Sul; Universidade Paulista; Universidade Salvador; Universidade Federal
Rural de Pernambuco; Universidade Anhembi Morumbi; Faculdade de Estudos
Administrativos de Minas Gerais. Os demais programas serão visitados em 2012. Serão
visitados, em 2011, os PPGs que não foram à reunião e aqueles que entendemos ser
importante conversarmos com a Pró‐reitoria da IES e docentes.
A reunião foi avaliada positivamente pelos presentes e pelos consultores.
Brasília, 30 de agosto de 2011.
Atenciosamente,

Eliane Pereira Zamith Brito
Coordenador da Área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo

