


Autoavaliação do PPGCEM 2020 - Docentes

O programa fornece informações suficientes sobre editais e oportunidades?

11 respostas

O programa auxilia e incentiva os alunos no desenvolvimento da língua inglesa?

11 respostas

A coordenação e secretaria estão disponíveis para resolver eventuais problemas?

11 respostas

O programa incentiva à participação de eventos e publicação de resultados?

11 respostas

O programa favorece a internacionalização?

11 respostas

Em relação a infraestrutura, as instalações para o ensino são satisfatórias?

11 respostas

Em relação a infraestrutura, as instalações da secretaria são satisfatórias?

11 respostas

Em relação a infraestrutura, as instalações para o desenvolvimento das pesquisas são

satisfatórias?

11 respostas

Em relação a infraestrutura, as instalações ou salas de permanência dos discentes são

satisfatórias?

11 respostas

Em relação a infraestrutura, o programa possui equipamentos de informática disponíveis

para utilização por parte de docentes e discentes?

11 respostas

Em relação a infraestrutura, os recursos audiovisuais disponíveis são satisfatórios?

11 respostas

Em relação a infraestrutura, as redes de comunicação (internet, intranet...) são satisfatórias?

11 respostas

Em relação a infraestrutura, o programa possui auxílio institucional para atender estudantes

estrangeiros?

11 respostas

Em relação a infraestrutura, o plano de expansão e atualização de software e equipamentos

do programa é satisfatória?

11 respostas

O programa dispõe de espaços para estudo/seminários adequados?

11 respostas

O programa propicia espaço para seminários e práticas e intercâmbio com pesquisadores

externos?

11 respostas

O programa auxilia para a realização dos trabalhos de pesquisa?

11 respostas

O programa propicia conhecimentos sobre metodologia científica?

11 respostas

O programa incentiva a interação com a comunidade?

11 respostas

O programa incentiva e adota práticas sustentáveis?

11 respostas

Dedico tempo suficiente às atividades de pesquisa?

11 respostas

Submeto projetos às agências nacionais de fomento?

11 respostas

Participo de pesquisa conjunta com pesquisadores do exterior?

11 respostas

Faço ações voltadas à comunicação com a sociedade?

11 respostas

Respondo pontualmente às solicitações da coordenação do Programa?

11 respostas

Dedico tempo suficiente aos orientandos?

11 respostas

Em relação ao nível de publicações do grupo de pesquisa que participo, a qualidade é

satisfatória?

11 respostas

Em relação ao nível de publicações do grupo de pesquisa que participo, possíveis perdas de

qualidade podem estar relacionadas com pouca infraestrutura do programa e/ou grupo de

pesquisa?

11 respostas

Em relação ao nível de publicações do grupo de pesquisa que participo, o grupo está

procurando soluções para a falta de infraestrutura?

11 respostas

Em relação ao nível de publicações do grupo de pesquisa que participo, as colaborações

institucionais (nacionais e internacionais) são satisfatórias?

11 respostas

Participo de ações de extensão?

11 respostas

Participo de ações de inovação com o setor produtivo?

11 respostas

Participo de comissões de avaliação internas ou externas da instituição?

11 respostas

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

9,1%

72,7%

18,2%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

18,2%

45,5%

36,4%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

72,7%

27,3%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

9,1%

63,6%

27,3%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

18,2%

45,5%

36,4%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

18,2%

45,5%

36,4%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

9,1%

72,7%

18,2%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

9,1%

18,2%
54,5%

18,2%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

18,2%

9,1%

54,5%

18,2%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

9,1%

9,1%

36,4%

18,2%

27,3%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

9,1%

45,5%

27,3%

18,2%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

9,1%

27,3%

63,6%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

18,2%

9,1%

27,3%

45,5%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

18,2%

18,2%

36,4%

27,3%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

9,1%

27,3%

63,6%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

63,6%

36,4%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

63,6%

36,4%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

9,1%

54,5%

9,1%

27,3%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

18,2%

18,2%

63,6%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

18,2%

45,5%

18,2%

18,2%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

9,1%

9,1%

45,5%

36,4%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente
100%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

9,1%

9,1%

36,4%

36,4%

9,1%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

9,1%

45,5%

27,3%

18,2%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

45,5%

54,5%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

54,5%

45,5%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

54,5%

45,5%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

18,2%

36,4%

27,3%

9,1%
9,1%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

72,7%

27,3%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

45,5%

54,5%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

18,2%

45,5%

36,4%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

9,1%

27,3%

45,5%

18,2%

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Indiferente

Concordo parcialmente

Concordo totalmente

18,2%

36,4%

18,2%

18,2%

9,1%



Autoavaliação do PPGCEM 2020 - DISCENTES

O programa fornece informações suficientes sobre editais e oportunidades?

64 respostas

O programa incentiva os alunos no desenvolvimento da língua inglesa?

64 respostas

A coordenação e secretaria estão disponíveis para resolver eventuais problemas?

64 respostas

O programa incentiva à participação de eventos e publicação de resultados?

64 respostas

O programa favorece a internacionalização?

64 respostas

Em relação a infraestrutura, as instalações para o ensino são satisfatórias?

64 respostas

Em relação a infraestrutura, as instalações da secretaria são satisfatórias?

64 respostas

Em relação a infraestrutura, as instalações para o desenvolvimento das pesquisas são

satisfatórias?

64 respostas

Em relação a infraestrutura, as instalações ou salas de permanência dos discentes são

satisfatórias?

64 respostas

Em relação a infraestrutura, o programa possui equipamentos de informática disponíveis

para utilização por parte de docentes e discentes?

64 respostas

Em relação a infraestrutura, os recursos audiovisuais disponíveis são satisfatórios?

64 respostas

Em relação a infraestrutura, as redes de comunicação (internet, intranet...) são satisfatórias?

64 respostas

Em relação a infraestrutura, o programa possui auxílio institucional para atender estudantes

estrangeiros?

64 respostas

Em relação a infraestrutura, o plano de expansão e atualização de software e equipamentos

do programa é satisfatória?

64 respostas

O programa dispõe de espaços para estudo/seminários adequados?

64 respostas

O programa propicia espaço para seminários e práticas e intercâmbio com pesquisadores

externos?

64 respostas

O programa auxilia para a realização dos trabalhos de pesquisa?

64 respostas

O programa propicia conhecimentos sobre metodologia científica?

64 respostas

O programa incentiva a interação com a comunidade?

64 respostas

O programa incentiva e adota práticas sustentáveis?

64 respostas

Dedico tempo suficiente às atividades de pesquisa?

64 respostas

O/A orientador/a me trata com respeito?

64 respostas

O/A orientador/a participativa no meu projeto de pesquisa?

64 respostas

O/A orientador/a incentiva a publicar os resultados da minha pesquisa em revistas científicas

de qualidade?

64 respostas

O/A orientador/a é justo na atribuição de autorias nas publicações dos trabalhos

desenvolvidos pelo grupo?

64 respostas

O/A orientador/a me incentiva a participar de eventos?

64 respostas

Dedico tempo às atividades de laboratório?

64 respostas

Dedico tempo à aquisição de novos conhecimentos?

64 respostas

Estou inteirado sobre o estado da arte da pesquisa que participo?

64 respostas

Me sinto importante ao meu grupo de pesquisa?

64 respostas

Em relação as disciplinas que cursei no programa, o professor (a) usou metodologias

adequadas à disciplina e ao nível dos alunos?

64 respostas

Em relação as disciplinas que cursei no programa, o professor (a) trabalhou conteúdos com

profundidade e qualidade?

64 respostas

Em relação as disciplinas que cursei no programa, o professor (a) manteve postura de

respeito?

64 respostas

Em relação as disciplinas que cursei no programa, o professor (a) foi assíduo e pontual?

64 respostas

Em relação as disciplinas que cursei no programa, o professor (a) avaliou e retornou os

resultados da avaliação de forma adequada?

64 respostas

Os conhecimentos adquiridos nas disciplinas cursadas foram relevantes à minha formação?

64 respostas

Os conhecimentos adquiridos nas disciplinas cursadas foram relevantes à no andamento

técnico científico de minha pesquisa?

64 respostas

Tive pré-requisitos para acompanhar as disciplinas do programa?

64 respostas
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Respostas do Formulário para os alunos egressos 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



Professor no IFSul 

Professor (UFG) 

Professor do Magistério Superior 

Analista de Pesquisa Florestal 

Estudantes 

Professor do magistério superior 

Fiscal Ambiental 

Pós-doutorado 

Servidora pública estadual (agente de tratamento na Companhia Riograndense de 

Saneamento) 

Professor EBTT 

Pós-Doc 

Estudante 

Professor no iFSul 

Engenheiro (FURG) 

Estudante e Professor Substituto 

Professor do magistério superior, Engenheiro Mecanico 

Engenheiro Florestal / Pesquisador 

 
 

Ocupação atual 
 

 

 

Ocupações anteriores, antes da titulação 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Mestrando 

Servidora pública estadual (agente de tratamento na Companhia Riograndense de 

Saneamento) 

Professor EBTT 

Graduação 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa. 

Organização das informações dadas as alunos; Apoio da secretaria; Professores. 

Corpo docente e estrutura de laboratórios 

Acessibilidade aos professores, laboratórios e equipamentos, contato com outras 

instituições de nível nacional e internacional. Busca dos professores por atualização e 

melhoria contínua. 

Incentivo à pesquisa, boa possibilidade de bolsas e contatos exteriores 

Corpo docente, disciplinas e palestras disponibilizadas. 

1) Corpo docente; 2) Infraestrutura; 3) Convênios; 

Tempo de dedicação à pesquisa, integração com outros cursos de pós-graduação e 

facilidade de acesso aos professores. 

tecnologia, ótimo corpo docente, infraestrutura 

Disponibilidade dos professores, colaboração entre grupos de pesquisa internos e 

colaborações nacionais/internacionais. 

Boa interatividade com os professores, apoio dos professores e possibilidades de 

intercâmbio. 

11. Destaque três aspectos positivos do PPGCEM: 

 Abrangência de pesquisas, cooperação entre pesquisadores e a organização do  



 

Investimento e manutenção de equipamentos latoratoriais. 

Disponibilizar mais disciplinas na área de materiais metálicos, comportamentos destes 

materiais, etc. 

Não se aplica 

Acho que as normas para quem trabalha e cursa deveriam ser mais flexíveis. 

Organização de secretaria e colegiado 

Infraestrutura 

1) Infraestrutura; 2) Regimento; 3) Tempo conclusão mestrado (em função da bolsa, no 

caso de bolsistas); 

Interação com a indústria e análise de viabilidade técnico-econômica das pesquisas. 

não consta 

Nada a considerar 

Um link de ouvidoria de discentes e egressos. 

12. Destaque aspectos que merecem atenção (fragilidade do PPGCEM) 
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