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Parecer da comissão de área

1. CONDIÇÕES ASSEGURADAS PELA INSTITUIÇÃO

1) A proposta contém indicadores de que a instituição está comprometida com a implantação e o êxito do curso?

Resposta: Sim

2) O programa dispõe da infra-estrutura - instalações físicas, laboratórios, biblioteca, recursos de informática ... - essencial para
o adequado funcionamento do curso?

Resposta: Sim

Justificativa: 1. Há os indicadores formais (importantes) e os essenciais que mostram como esse compromisso se
materializa. Dentre os primeiros devem ser mencionados: (i) a aprovação da criação do Doutorado em
Bioquímica e Bioprospecção e do regimento do curso pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da
UFPel em 24.07.14 (documento anexado); (ii) a aprovação do regulamento da pós-graduação em Bioquímica
e Bioprospecção, no qual se definem os objetivos do programa, se estabelece sua organização acadêmica,
se detalham os requisitos para a orientação e os critérios de avaliação de desempenho, e se estabelecem
normas para o regime didático-científico, para o julgamento de teses e dissertações e para  exame de
qualificação. Dentre os essenciais se destacam: (i) um programa institucional de bolsas de iniciação científica
com recursos orçamentários próprios (de dimensão equivalente ao PIBIC/CNPq) que contempla estudantes
de graduação orientados pelos docentes do programa; (ii) apoio continuado para a aquisição de novos
equipamentos multiusuário; (iii) contratação de novos docentes (4 em 2013 e 1 em 2014), já incorporados ao
corpo docente permanente como o revela a análise dos CV Lattes. Este reforço docente é altamente
significativo e revelador de apoio institucional significativo para num conjunto que agora totaliza 17.

2. A infraestrutura de pesquisa conta com 11 laboratórios específicos: química aplicada a bioativos,
lipidômica e bioorgânica, neuroquímica e inflamação/câncer, biomarcadores, cultivo celular (com duas salas),
bioquímica clínica, controle de contaminantes em biomateriais, neurobiotecnologia, microbiologia oral,
oncologia celular e molecular, micologia e parasitologia. Uma análise dos equipamentos existentes nestas
instalações mostra que eles são totalmente adequados para a realização com sucesso de teses de
doutorado, como o foram para a realização de dissertações no tempo regimental e gerando as publicações
com participação discente identificadas na proposta. Há ainda 3 salas com equipamentos na modalidade
multiusuário (bioquímica, cromatografia aplicada, central analítica) e 1 amplo e adequado biotério com sala
de limpeza, sala de criação e salas de experimentação. Há salas equipadas para os orientadores e para os
estudantes, equipadas com computadores. O apoio administrativo se da através de uma secretaria exclusiva
para o programa.
A UFPel possui 8 bibliotecas sendo que a de Ciências Agrárias com mais de 34.000 livros e títulos de
periódicos concentra literatura apropriada para as disciplinas propostas, onde existem computadores
assistidos por bibliotecários treinados. A UFPel possui acesso à base de dados do Portal de periódicos da
CAPES através dos laboratórios e dos computadores pessoais de estudantes e docentes, bem como desde o
Laboratório de Informática do Centro de Ciências Químicas. A UFPel dispõe, através de sua Coordenadoria
de Inovação tecnológica, da assinatura do Questel Orbit, sistema on line para a pesquisa de informações
sobre patentes nacionais e internacionais.

2 - PROPOSTA DO CURSO

1/4 22/12/2014 às 17:46



Plataforma Sucupira Capes
Ficha de Recomendação

1) A proposta é adequadamente concebida, apresentando objetivos, áreas de concentração, linhas de pesquisa e estrutura
curricular bem definidos e articulados?

Resposta: Sim

Justificativa: 1) Os objetivos centrais apresentados são 3: (i) formação de pessoal qualificado numa área contemporânea
da bioquímica na qual a geração de conhecimento novo tem interface bem definida - a bioprospecção - com
o desenvolvimento tecnológico e a inovação; (ii) atrair, para os grupos de pesquisa que militam na proposta,
graduandos e pós-graduandos de outras áreas para incentivar a formação acadêmica de forma
interdisciplinar; (iii) fortalecimento dos quadros de ensino e pesquisa da região, cuja pós-graduação se
expande rapidamente. Este aspecto é altamente valorizado na área, que já têm induzido outros 2 bem
sucedidos programas de bioquímica no Sul do país na última década: na UFSC e na Universidade dos
Pampas.
2) Os aspectos de formação de pessoal qualificado para a pesquisa se sintonizam com os objetivos
finalísticos do curso e definem 3 perfis complementares que emergem das 3 linhas de pesquisa,
complementares e necessárias para a prospecção no campo da bioquímica: (i) profissionais voltados para a
investigação da ação biológica de produtos de origem sintética ou natural; (ii) profissionais formados para
aspectos tecnológicos da bioprospecção no que se refere ao impacto ambiental de substâncias; (iii)
profissionais para investigar a obtenção de substâncias químicas com potencial ação bioquímica e
farmacológica e para desenvolver produtos de aplicação no setor da saúde. São oferecidas 12 vagas por
seleção.
3) Há uma única área de concentração bem definida que reitera o nome do programa: "Bioquímica e
Bioprospecção". De maneira clara, a proposta apresenta a definição e o alcance da bioprospecção molecular
e toxicológica envolvendo compostos naturais ou sintéticos de importância biológica/farmacológica e sua
aplicação nas áreas das ciências farmacêuticas, de alimentos, agrárias e biológicas.
4) As 3 linhas de pesquisa se estruturam e articulam para alcançar os objetivos de formação propostos: (i)
Bioensaios; (ii) Toxicologia; (iii) Substâncias bioativas. A primeira é uma linha de pesquisa de avaliação e
identificação; a segunda foca a minimização de impactos e da otimização de recursos ambientais,
investigando o potencial de substâncias menos agressivas para o homem e o meio ambiente; (iii) a terceira
combina estudos de modelagem molecular associados à síntese orgânica de moléculas com potencial ação
biológica.
5) Projetos de pesquisa. A proposta descreve 22 projetos de pesquisa que, na sua maioria, incluem mais de
um docente, indicando uma intensa colaboração interna. Há também descrições de colaborações com
pesquisadores de outras instituições da região, do país e do exterior, o que se comprova pela análise dos CV
e de produções recentes na forma de artigos completos em periódicos indexados. Embora cada projeto
esteja associado a apenas uma linha de pesquisa em função do permitido na plataforma Sucupira, uma
análise das descrições apresentadas permitiu à comissão detectar como eles incursionam numa outra ou em
duas, possibilitando assim interações tanto na geração de conhecimento, quanto nas atividades de formação
dos estudantes que haverão de desenvolver suas teses no ambiente destes projetos. São relacionados os
financiamentos que os docentes obtiveram de agências federais e estaduais.
6) A estrutura curricular foi objeto de questionamentos, inicialmente por parte da área e - mesmo depois da
diligência de visita, pelo Conselho Técnico-Científico da Educação Superior. O programa foi ao encontro
destes questionamentos, definindo quais são as 7 disciplinas obrigatórias para o doutorado: co-orientação de
iniciação científica, estágio de docência avançado II, seminários III, seminários IV, metodologia de ensino,
metodologia científica e estágio de docência avançado III. Um abrangente conjunto de 33 disciplinas não
obrigatórias possibilita aos estudantes oportunidades para transitar por caminhos de formação diversificados
de acordo com os 3 perfis profissionais almejados, atendendo assim recomendações anteriores. As 3
disciplinas obrigatórias do mestrado (metodologia científica, seminários I e seminários II) se articulam com as
oferecidas para o doutorado.
7) Não há menção explícita a créditos para a tese de doutorado, um parâmetro comparativo para avaliar uma
eventual sobrecarga com disciplinas. Este não é o caso na presente proposta. Há uma oferta diversificada de
disciplinas, mas as horas que se requer sejam dedicadas a cursos (680 h com base na equivalência 1 crédito
= 17 h; 40 créditos) durante os 4 anos de doutorado são apropriadas. A proposta curricular personalizada
permitirá incluir, se necessário, outras disciplinas. A obrigatoriedade de publicação de um artigo em periódico
indexado (estrato > ou = B1) demonstra a preocupação com o destino editorial do trabalho de conclusão. A
publicação de artigos relacionados às dissertações já defendidas indicam que esta exigência pode ser
atendida pelo programa.

3 - DIMENSÃO E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE

1) O número de docentes, especialmente daqueles com tempo integral na instituição, é suficiente para dar sustentação às
atividades do curso, consideradas as áreas de concentração e o número de alunos previstos?
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Resposta: Sim

Justificativa: 1) Os 17 docentes permanentes têm uma experiência consolidada em orientação de iniciação científica e
trabalhos de conclusão, altamente expressiva na maioria dos casos (> ou = 5; 14/17). O quadro de maioria
com experiência se repete nas orientações concluídas de mestrado (14/17), embora com a esperada
dimensão quantitativa mais reduzida até porque se trata de um corpo docente majoritariamente titulado nos
últimos 10 anos (mediana do ano de titulação 2008). Cinco deles já concluíram orientações de doutorado.
Todos ministram pelo menos 2 disciplinas e participam de projetos de pesquisa sendo que 12/17 são
coordenadores responsáveis pelos mesmos. Como mencionado no quesito anterior, os docentes coordenam
frequentemente projetos que transitam pelas 3 linhas de pesquisa e convergem na única área de
concentração.
2) A formação dos docentes é diversificada e complementar para os objetivos do curso.
3) A dimensão do corpo docente é adequada para a prudente oferta de vagas (12 por seleção), com o
regulamento deixando em aberto uma ampliação desta oferta para o futuro, condicionada ao desempenho,
ao número de bolsas e a expansão do corpo docente, parcimônia que a área recomenda.

4 - PRODUTIVIDADE DOCENTE E CONSOLIDAÇÃO DA CAPACIDADE DE PESQUISA

1) O programa conta, especialmente no que se refere ao seu Núcleo de Docentes Permantes, com grupo de pesquisadores
com maturidade científica, demonstrada pela sua produção nos últimos três anos, e com nível de integração que permitam o
adequado desenvolvimento dos projetos de pesquisa e das atividades de ensino e orientação previstos?

Resposta: Sim

Justificativa: Este quesito também suscitou questionamentos, primeiro na área e depois no Conselho Técnico-Científico,
que culminaram na recusa da proposta quase um ano atrás. Estes questionamentos foram esclarecidos na
versão atual, conforme se depreende da análise a seguir.
1) A pontuação da produção científica com base no Qualis da área que decorre da estratificação e do peso
de cada estrato mostra que 14/17 dos docentes permanentes somam mais de 650 pontos no triênio anterior,
exclusivamente com base em artigos publicados em periódicos indexados na base JCR, o que corresponde a
um escore "Muito Bom". Uma análise mais detalhada da distribuição da produção destes artigos mostra um
pico no estrato B1 (33% do total ou 95 artigos) e 18% nos estratos A1+A2 (52 artigos).
2) Quando se comparam a produção científica (artigos plenos) recente (3 últimos anos) e a total, projetando-
as para a etapa das carreiras dos docentes a partir da época em que iniciaram o doutorado, percebe-se uma
acentuada derivada positiva que se completa com um desvio à esquerda do impacto dos veículos (no sentido
dos estratos mais altos).
3) Bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq. Perto da metade do corpo docente permanente (8/17),
recebe bolsa de produtividade em pesquisa, um indicador de reconhecimento de consolidação da capacidade
de pesquisa.
4) Capacidade individual e coletiva de captação de recursos para pesquisa, já comentada anteriormente.
5) Capacidade de orientação no mestrado atualmente implantado, com conclusões nos prazos estabelecidos
e geração de pelo menos um artigo completo na temática da tese (cruzamento através das palavras chave).

Parecer da comissão de área sobre o mérito da proposta

Doutorado

Conceito: Sim

Nota: 4

Aprovar: SIM

Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a distribuição de tal nota

1) As condições asseguradas pela instituição em termos de laboratórios específicos e instalações de pesquisa na modalidade
multiusuário são totalmente adequadas para os desenvolvimento dos projetos elencados, nos quais haverão de se inserir os
projetos de tese de doutorado. Um elemento detectado pela comissão é a interface existente entre esses projetos, o que
certamente enriquece a conectividade entre as 3 linhas de pesquisa. Esta emerge como um aspecto de formação relevante:
dentro de cada um dos 3 perfis profissionais projetados se possibilita adquirir conhecimentos mais específicos de um ou dos
dois outros. Este é o desafio contemporâneo da bioprospecção em bioquímica.
2) Política da UFPel para a alocação de recursos destinados a bolsas de iniciação científica, estágio de formação que fortalece e
alimenta a pós-graduação.
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3) A proposta do curso, claramente delineada em termos de objetivos, perfis pretendidos e caminhos de formação.
4) A dimensão, a produtividade e a consolidação da capacidade de pesquisa, reconhecidos através de indicadores rigorosos,
com uma acentuada e consistente derivada positiva em termos qualitativos e quantitativos.
5) A capacidade demonstrada de orientação para formar estudantes em diferentes etapas.
6) O sucesso alcançado no mestrado.
7) A relevância regional das atividades e dos projetos em desenvolvimento e sua projeção para uma dimensão nacional.

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

ADRIANA MOREIRA AMADO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)

ADALBERTO RAMON VIEYRA (Coordenador de Área) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

DEOCLECIO ALVES CHIANCA JUNIOR UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP)

SILVIO MARQUES ZANATA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

ALVARO CHRISPINO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECN. CELSO SUCKOW DA

FONSECA (CEFET/RJ)

FERNANDO RODRIGUES DE MORAES ABDULKADER UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Complementos

Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a atribuição da nota

Trata-se de proposta robusta oriunda de um programa que mostra sucesso no mestrado implantado em 2011. Os indicadores de
desempenho em todos os quesitos examinados pela comissão demonstram com total convicção que: (i) a proposta apresenta
elementos novos e suficientes que a tornam muito diferente da que foi avaliada um ano atrás e do mestrado avaliado na trienal
passada; (ii) a proposta mostra um perfil de curso que seria avaliado como "muito bom", o que a torna merecedora de aprovação
com a nota proposta.

Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho da proposta

As apreciações já foram feitas durante a análise dos quesitos e na justificativa da nota proposta.

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Doutorado

Nota: 4

Aprovar: SIM

Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a distribuição de tal nota

Proposta com adequado apoio institucional, boa qualidade, feita por 17 docentes permanentes experientes e produtivos, com
uma única área de concentração e 3 linhas de pesquisa bem definidas e articuladas, 7 disciplinas obrigatórias articuladas a um
abrangente conjunto de 33 disciplinas não obrigatórias que oferece aos alunos opções de percurso formativo mais
customizados. O Corpo docente está adequado em dimensão, carga horaria e capacidade de orientação, e boa produção
cientifica.  Em vista destes argumentos o CTC acompanha o parecer da Área.
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