
 
 
 

Relatório Final da Autoavaliação 2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Relatório Final da Autoavaliação 2021   

 

 

 

Início do Mestrado Profissionais nos Pontos Focais: 2016.1 

(12 pontos focais); 2018.2 (16 pontos focais); 2019.1 (5 

pontos focais) 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Estevão Freire Luciane Cleonice Durante Rejane Sartori 

Sílvia Beatriz Beger Uchôa Silvio Claudio da Costa Tatiane Balliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasil, 13 de dezembro de 2022 

 



 
 
 

Relatório Final da Autoavaliação 2021   

 

 

 

Sumário 
ATIVIDADES EXECUTADAS ..................................................................................................... 4 

ANÁLISE DOS DADOS ............................................................................................................... 7 

Dimensões Autoavaliadas no Segmento SOCIEDADE ..................................................... 8 

DIMENSÕES AUTOAVALIADAS NO SEGMENTO EGRESSOS ...................................... 11 

DIMENSÕES AUTOAVALIADAS NO SEGMENTO DISCENTES ..................................... 18 

DIMENSÕES AUTOAVALIADAS NO SEGMENTO DOCENTES ...................................... 26 

DIMENSÕES AUTOAVALIADAS NO SEGMENTO PONTOS FOCAIS ........................... 35 

CONSEDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................... 56 

APÊNDICE A – Códigos dos Pontos Focais ...................................................................... 58 

APÊNDICE B – Panorama do segmento SOCIEDADE. .................................................... 58 

APÊNDICE B1 – Dashboard do segmento SOCIEDADE. ................................................ 58 

APÊNDICE C – Panorama do segmento EGRESSOS ...................................................... 58 

APÊNDICE C1 – Dashboard do segmento EGRESSOS .................................................. 58 

APÊNDICE D – Panorama do segmento DISCENTES ...................................................... 58 

APÊNDICE D1 – Dashboard do segmento DISCENTES .................................................. 58 

APÊNDICE E – Panorama do segmento DOCENTES ...................................................... 58 

APÊNDICE E1 – Dashboard do segmento DOCENTES ................................................... 59 

APÊNDICE E2 – Número de orientados de DOCENTES ................................................. 59 

APÊNDICE F – Panorama do segmento PONTOS FOCAIS ............................................ 59 

 

 



 
 
 

Relatório Final da Autoavaliação 2021  Página 4 de 59 

ATIVIDADES EXECUTADAS 

As atividades foram iniciadas em 28 de abril de 2022. Neste período, ainda muitas 

atividades se realizaram em modo remoto devido à Pandemia da COVID-19. 

Foram realizadas reuniões virtuais semanais de Coordenação, comunicações 

virtuais rápidas pelo grupo de WhatsApp, reuniões de trabalho virtuais usando o 

MCONF/RNP e usando o MEET. 

Todo o trabalho desenvolvido pela Comissão foi baseado na sistematização de 

coleta de dados elaborada pela Comissão anterior, referente ao relatório de 2020. 

Foram mantidos os instrumentos de apoio que já haviam sido elaborados em 

conjunto com a Coordenação Acadêmica Nacional. 

As métricas e indicadores foram definidas de acordo com o Planejamento 

Estratégico vigente, sendo adicionados outros de acordo com os dados existentes 

no Sistema Acadêmico Nacional (SGA) e na Plataforma Sucupira de coleta anual 

de dados da CAPES, bem como, nas respostas aos formulários de autoavaliação 

dos segmentos Docente, Discente, Egressos e Sociedade, disponíveis no site do 

PROFNIT (https://profnit.org.br/autoavaliacao-e-planejamento/). De um modo 

geral, a coleta de dados via formulários da autoavaliação foi realizada pelo período 

de maio a agosto de 2022, considerando o ano base 2021. 

A Comissão participou ativamente da III Oficina de Boas Práticas da Rede 

PROFNIT, que ocorreu entre 16 de maio a 22 de junho de 2022, cuja programação 

encontra-se no site do PROFNIT e está disponível em https://profnit.org.br/oficina-

de-boas-praticas-profnit/.  A Oficina de Boas Práticas da Rede PROFNIT passou 

a ser um evento anual, que teve a sua primeira edição em 2020, como iniciativa 

da Comissão de Autoavaliação da época.  

Foram mantidos os seguintes segmentos a consultar: 

→ Discentes; 

→ Docentes que fizeram parte do APCN de Doutorado enviado à CAPES e 

não foi recomendado pela Área 27: Administração Pública e de Empresas, 

Ciências Contábeis e Turismo; 

→ Docentes; 

→ Egressos; 

→ Pontos Focais; 

→ Sociedade. 

Para cada questionário a ser preenchido pela sociedade, egressos, discentes, 

docentes e pontos focais, foral realizadas as seguintes etapas: 

→ Elaboração do questionário a ser enviado; 

→ Identificação dos membros do segmento a ser consultado; 

https://profnit.org.br/autoavaliacao-e-planejamento/
https://profnit.org.br/oficina-de-boas-praticas-profnit/
https://profnit.org.br/oficina-de-boas-praticas-profnit/


 
 
 

Relatório Final da Autoavaliação 2021  Página 5 de 59 

→ Reunião de Validação dos Procedimentos e Instrumentos com o segmento 

a ser consultado; 

→ Consultas; 

→ Processamento das respostas; 

→ Reunião de avaliação; 

→ Reunião de Validação dos Resultados com o segmento consultado; 

→ Relatório Preliminar; 

→ Relatório Final. 

O cronograma das atividades realizadas se encontra a seguir. 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES REALIZADAS - COMISSÃO 2022 

Início Final Segmento / Diretriz Ação 

28-abr-22 28-abr-22 Autoavaliação e Planejamento Estratégico 
Reunião de alinhamento das ações e 

definição de metodologia geral 

5-mai-22 10-mai-22 Autoavaliação e Planejamento Estratégico 
Estratégias, tarefas, cronogramas e 

responsáveis. 

10-mai-22 15-mai-22 Discentes 
Levantamento de como os discentes 

souberam do PROFNIT (ENA) 

6-mai-22 31-jul-22 Egressos/Docentes/Discentes/Sociedade 
Divulgação por diferentes meios (site, zap e 

e-mail) e recepção de respostas 

18-mai-22 18-mai-22 Egressos/Docentes/Discentes/Sociedade 
Apresentação da Autoavaliação 2020 na III 

Oficina de Boas Práticas 

25-mai-22 22-jun-22 Pontos Focais 
Apresentação dos Pontos Focais na III 

Oficina de Boas Práticas  

3-ago-22 05-ago-22 
Egressos/Docentes/Discentes/Sociedade/ 

Pontos Focais 

Definição da metodologia de análise dos 

dados  

8-ago-22 30-ago-22 
Egressos/Docentes/Discentes/Sociedade/ 

Pontos Focais 
Processar as respostas e outros dados 

15-ago-22 30-set-22 
Egressos/Docentes/Discentes/Sociedade/ 

Pontos Focais 

Elaboração de Figuras/Gráficos/Tabelas do 

Panorama Geral 

24-ago-22 31-ago-22 
Egressos/Docentes/Discentes/Sociedade/ 

Pontos Focais 

Reuniões de Validação dos Resultados de 

cada seguimento 

01-set-22 31-set-22 Discentes 
Relatório preliminar comparativo para 

recredenciamento 

01-set-22 31-set-22 Docentes 
Relatório preliminar comparativo para 

recredenciamento 

01-set-22 31-set-22 Egressos 
Relatório preliminar comparativo para 

recredenciamento 

01-set-22 31-set-22 Sociedade 
Relatório preliminar comparativo para 

recredenciamento 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES REALIZADAS - COMISSÃO 2022 

Início Final Segmento / Diretriz Ação 

01-out-22 31-nov-22 Pontos Focais 
Relatório comparativo para 

recredenciamento 

01-out-22 31-out-22 
Egressos/Docentes/Discentes/Sociedade/ 

Pontos Focais 

Elaboração do Relatório preliminar dos 

seguimentos 

01-nov-22 07-out-22 
Egressos/Docentes/Discentes/Sociedade/ 

Pontos Focais 
Relatório Consolidado para validação 

07-nov-22 09-nov-22 Pontos Focais 
Correções de dados e textos pelos Pontos 

Focais e montar Panorama Geral (Excel) 

01-nov-22 10-nov-22 
Egressos/Docentes/Discentes/Sociedade/ 

Pontos Focais 
Relatório Consolidado para validação 

15-nov-22 10-dez-22 
Autoavaliação à luz do Planejamento 

Estratégico 
Relatório Final integrado e revisado 

    

05-dez-22 10-dez-22 
Egressos/Docentes/Discentes/Sociedade/ 

Pontos Focais 
Relatório Consolidado para leitura 

15-dez-22 15-dez-22 
Autoavaliação à luz do Planejamento 

Estratégico 

Reunião da CAN para apresentar o 

Relatório final da Comissão 

 

Ressalta-se que quase todos os membros desta Comissão também atuaram, no 

período de 28 de julho de 2020 a 28 de setembro de 2022, como Comissão de 

atualização das normas gerais e critérios de credenciamento/recredenciamento e 

descredenciamento de docentes, além da elaboração da CHAMADA 2022 PARA 

RECREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO DE PONTOS FOCAIS, E 

DOCENTES EM 2023-2024. Por esse motivo, nesse período as atividades desta 

Comissão foram mais espaçadas. 

  

 

.   
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ANÁLISE DOS DADOS 

A Comissão definiu uma proposta de análise dos dados coletados por meio dos 

questionários da autoavaliação. Foi criado um exemplo de modelo de análise que 

foi adotado pela comissão para autoavaliação e planejamento estratégico. 

Para análise/diagnóstico, foi definida as ações: (i) agrupar os 6 níveis em três 

grupos ou categorias: nada ou irrelevante (somatória dos níveis 0 e 1); pouca ou 

talvez/alguma (níveis 2 e 3) e muita ou decisiva (níveis 4 e 5); (ii) converter os 

valores de cada nível para percentual e reagrupar em três grupos, conforme 

proposto. 

Em relação à média (nota média), foi criada a estratificação. A nota 2,5 equivale 

a 5,0 em uma escala de 0 a 10, de forma que foi adotado o intervalo de 2,5 a 3,5 

como uma mediana. Sendo assim, conforme a faixa de notas de 2,5 a 3,5 

(mediana); abaixo de 2,5 (baixa) e acima de 3,5 (alta) foi atribuída uma 

qualificação, mediana, baixa e alta. Se, p. ex., a nota média ponderada foi de 2,97 

representaria uma influência geral mediana do fator pesquisado sobre a categoria 

de avaliação. 

Como proposta de discussão dos resultados, exemplifica-se a seguinte situação: 

“Para 21% dos egressos (níveis 0 e 1) “seguir carreira acadêmica/pesquisa” não 

teve relevância na decisão de cursar o mestrado Profnit, pouca ou alguma 

influência para 37,6% (2 e 3) e muita influência ou foi o fator decisivo para 41,4%. 

A análise da resposta indica que cerca de 60% dos egressos não tinham como 

prioridade a carreira acadêmica/pesquisa quando optaram por cursar o mestrado 

Profnit. (primeira conclusão)”. 

Quanto ao Planejamento Estratégico, foi sugerido que a Comissão apontasse 

“PROPOSTA(s) DE AÇÃO/PLANEJAMENTO”. Por Exemplo, para o caso do 

segmento Egresso, alterar o ENA no sentido de atrair um número maior de 

candidatos interessados na carreira acadêmica/pesquisa ou candidatos com perfil 

para atuar na gestão de empresas ou inovação. Qual a ação que está resposta 

enseja, tendo como base o perfil egresso pretendido? 

Também foi sugerido que a Comissão pontuasse a AVALIAÇÃO DA 

PERTINENCIA DA PERGUNTA/ALTERAÇÃO, ou seja, qual a importância desta 

questão para o processo de avaliação e planejamento estratégico do PROFNIT? 
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Dimensões Autoavaliadas no Segmento SOCIEDADE 

No segmento Sociedade foram inicialmente resgatadas as organizações que 

deram cartas de apoio ao APCN do PROFNIT e, posteriormente, aos pontos focais 

que foram se inserindo na Rede PROFNIT. 

Foram consultados os pontos focais para a atualização das organizações. 

A partir disso, foi elaborada uma listagem de referência das organizações da 

sociedade que têm apoiado e se beneficiado com os trabalhos de conclusão de 

curso e com as oficinas profissionais da Rede PROFNIT. 

As perguntas formuladas e informações coletadas de cada Organização foram: 

✓ Timestamp 

✓ Email Address 

✓ Nome da pessoa que respondeu 

✓ Nome da Organização que a pessoa representa 

✓ Em quais setores atua a Organização? 

✓ Desde quando a Organização interage com o PROFNIT? 

✓ Qual o Ponto Focal com que interage mais? 

✓ Quantas pessoas da Organização estão no PROFNIT, cursando ou já se 

formaram? 

✓ Sobre o PROFNIT (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Atendeu as expectativas da Organização que represento] 

✓ Sobre o PROFNIT (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Está impactando favoravelmente na sociedade] 

✓ Sobre o PROFNIT (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [A formação dos estudantes atende as demandas da 

sociedade] 

✓ Sobre o PROFNIT (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [A formação dos docentes preenche uma lacuna da sociedade 

local] 

✓ Sobre o PROFNIT (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Contribuição do PROFNIT para o desenvolvimento regional] 

✓ Sobre o PROFNIT (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Os resultados dos Trabalhos de Conclusão de Curso estão 

sendo utilizados pela sua Organização] 

✓ Sobre o PROFNIT (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Os resultados dos Trabalhos de Conclusão de Curso estão 

sendo utilizados pela Sociedade] 

✓ Quais os fatores atuais que, na sua visão, impactarão a sociedade nos 

próximos 5 anos e que devem ser considerados pelo PROFNIT? 
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✓ Quais devem ser as principais mudanças e exigências do mercado 

consumidor para as atividades em Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia para a inovação, na sociedade? 

✓ Na sua visão quais são os segmentos específicos mais relevantes para a 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia e Inovação na sua 

região? 

✓ Aponte as principais oportunidades e as principais ameaças que se 

colocam para o PROFNIT nos próximos 5 anos. 

✓ Na sua visão quais são os principais desafios organizacionais e 

institucionais que o PROFNIT terá que enfrentar no período 2021-2026? 

✓ Como poderá ser facilitada a apropriação dos resultados do PROFNIT pela 

sociedade (sistemas, processos, produtos e tecnologias, legislação, 

regulamentação, empresas inovadoras, gestão da inovação tecnológica, 

etc.)? 

✓ Liste outros os contatos da sociedade onde o PROFNIT está impactando, 

para que possamos contactá-los e solicitar também sua avaliação. 

✓ Na sua opinião, o que poderia ser melhorado na formação que o PROFNIT 

disponibiliza  

✓ Algum outro aspecto que gostaria de comentar ou complementar? 

Os respondentes, quarenta e quatro (44) de um total de cento e cinco (105) 

organizações parceiras ou apoiadoras do PROFNIT, representam um percentual 

de participação no processo de autoavaliação de 42%. Os principais grupos de 

organizações parceiras são: instituições de ensino superior (61,6%), pequenas e 

grandes empresas (13,7%) e outras organizações (24,7%). 

Segmento: SOCIEDADE 

Dimensão Grupo Item 
Métrica / 

Indicador* 

Autoavaliação 
pelas 
organizações 
da sociedade  

Adesão à 
autoavaliação 
(número de 
respondentes) 

 

 

44 
respostas 

Impacto do 
PROFNIT (apenas 
para os pontos 
focais que já têm 
egressos) 

Atendeu as expectativas da 
Organização que representa 

4,3 

Está impactando favoravelmente 
na sociedade 

4,2 

A formação dos estudantes 
atende as demandas da 
sociedade 

4,1 

A formação dos docentes 
preenche uma lacuna da 
sociedade local 

4,2 
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Segmento: SOCIEDADE 

Dimensão Grupo Item 
Métrica / 

Indicador* 

Contribuição do PROFNIT para 
o desenvolvimento regional 

4,4 

Uso dos TCC pela 
sociedade  

Os resultados dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso estão 
sendo utilizados pela sua 
Organização 

3,8 

Os resultados dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso estão 
sendo utilizados pela Sociedade 

3,9 

Para 82% das organizações que participaram do processo de autoavaliação ano 

base 2021, a rede PROFNIT atendeu as expectativas    e está impactando 

favoravelmente na sociedade (níveis 4 e 5). Na opinião de 77% respondentes, a 

formação dos estudantes atende as demandas da sociedade (níveis 4 e 5). Para 

81% dos representantes do segmento sociedade, em níveis 4 e 5, a formação dos 

docentes da rede PROFNIT, preenche uma lacuna da sociedade local. Na opinião 

de 86% das organizações respondentes, em níveis 4 e 5, o PROFNIT contribui 

para o desenvolvimento regional e ainda os resultados dos trabalhos de conclusão 

de curso, em níveis 4 e 5, estão sendo utilizado por 71% da sociedade e por 45% 

das organizações pesquisadas     
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DIMENSÕES AUTOAVALIADAS NO SEGMENTO EGRESSOS 

No segmento EGRESSOS foram utilizados os dados das Coletas Anuais da 

CAPES que foram obtidos na Plataforma Sucupira. 

Foram consultados os pontos focais para a atualização dos contatos dos 

egressos. Foi também utilizado o grupo de WhatsApp dos Egressos. 

As perguntas formuladas foram validadas na reunião com os egressos que 

sugeriram a inclusão de mais perguntas. A sua lista foi: 

✓ Timestamp 

✓ Email Address 

✓ Nome do Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 

para a Inovação 

✓ E-mail (opcional) 

✓ Turma (de acordo com o ENA que lhe selecionou) 

✓ Ponto Focal 

✓ Sobre seu INÍCIO do curso: Porque escolheu o PROFNIT? (0 = 

decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Seguir carreira 

acadêmica/pesquisa] 

✓ Sobre seu INÍCIO do curso: Porque escolheu o PROFNIT? (0 = 

decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Mudar de tipo de 

trabalho para a área de PI&TT e inovação tecnológica] 

✓ Sobre seu INÍCIO do curso: Porque escolheu o PROFNIT? (0 = 

decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Apoiar a promoção 

do desenvolvimento baseado em inovação tecnológica.] 

✓ Sobre seu INÍCIO do curso: Porque escolheu o PROFNIT? (0 = 

decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Melhorar o 

desempenho de minha empresa.] 

✓ Sobre seu INÍCIO do curso: Porque escolheu o PROFNIT? (0 = 

decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Ser promovido por 

ter título de mestre.] 

✓ Sobre seu INÍCIO do curso: Porque escolheu o PROFNIT? (0 = 

decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Agregar um nível 

maior de competitividade e produtividade a empresas e organizações] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [A estrutura curricular enfatiza a articulação entre conhecimento 

atualizado e sua utilização na sociedade?] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [A metodologia de ensino foi pertinente à utilização profissional 

de PI&TT e inovação tecnológica?] 
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✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Os exemplos e aplicações foram orientados para o campo de 

atuação profissional em PI&TT para inovação?] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [O quadro docente foi constituído de profissionais reconhecidos 

em PI&TT para inovação?] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [O seu TCC foi vinculado a problemas reais de PI&TT para 

inovação?] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Você preencheu, ao longo do curso, o Formulário de Avaliação 

do PROFNIT pelo aluno durante o seu curso?] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Você participou presencialmente de algum ProspeCT&I - 

Congresso Internacional do PROFNIT?] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [O que achou de interagir com alunos de diversas áreas do 

conhecimento ao longo do seu curso?] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [O que achou da infraestrutura do seu Ponto Focal?] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [O que achou da Oficina Profissional?] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Impacto e caráter inovador da produção do PROFNIT.] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Impacto econômico, social e cultural do PROFNIT.] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Internacionalização do PROFNIT.] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Visibilidade do PROFNIT.] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [A interação com a sociedade está eficiente?] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Existem ações de colaboração com outros programas de pós-

graduação?] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Teve apoio financeiro para suas atividades?] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [O que achou do material didático e de apoio?] 

✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [O que achou da Coleção PROFNIT de livros?] 
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✓ Sobre DURANTE o curso (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [O que achou da revista Cadernos de Prospecção?] 

✓ Sobre HOJE EM DIA, após ter saído do PROFNIT (0 = decididamente 

não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Os conhecimentos adquiridos 

durante o curso colaboraram para seu desenvolvimento pessoal?] 

✓ Sobre HOJE EM DIA, após ter saído do PROFNIT (0 = decididamente 

não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Os conhecimentos adquiridos 

durante o curso colaboraram para seu desenvolvimento profissional?] 

✓ Sobre HOJE EM DIA, após ter saído do PROFNIT (0 = decididamente 

não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Os conhecimentos adquiridos 

durante o curso colaboraram para seu desenvolvimento cultural?] 

✓ Sobre HOJE EM DIA, após ter saído do PROFNIT (0 = decididamente 

não/nada; 5=decididamente sim/muito): [O seu TCC causou impacto na 

sociedade?] 

✓ Sobre HOJE EM DIA, após ter saído do PROFNIT (0 = decididamente 

não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Os produtos que gerou no curso 

estão sendo utilizados pela sociedade?] 

✓ Sobre HOJE EM DIA, após ter saído do PROFNIT (0 = decididamente 

não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Você recomendaria cursar o 

PROFNIT a outras pessoas?] 

✓ Após a conclusão do curso você ingressou em outro de graduação ou de 

pós-graduação? Se sim, qual e onde? 

✓ Você tem interesse em vir a cursar o DOUTORADO PROFNIT, caso ele 

seja aprovado pela CAPES? 

✓ Caso tenha interesse em vir a cursar o DOUTORADO PROFNIT, qual o 

tema em que gostaria de pesquisar  

✓ Você está exercendo atividade profissional? Se sim, qual e onde? 

✓ Qual o Setor da Sociedade onde está exercendo atividade profissional 

HOJE EM DIA?  

✓ Sobre sua atividade profissional APÓS o PROFNIT 

✓ Sobre sua inserção profissional APÓS o PROFNIT. 

✓ Sua renda, APÓS o PROFNIT. 

✓ Sobre os impactos de ter cursado o PROFNIT. (0 = decididamente 

não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Facilitou minha aprovação em 

processos seletivos.] 

✓ Sobre os impactos de ter cursado o PROFNIT. (0 = decididamente 

não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Contribuiu para minha 

empregabilidade.] 

✓ Sobre os impactos de ter cursado o PROFNIT. (0 = decididamente 

não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Promoveu networking com outros 

profissionais de PI, TT e inovação.] 
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✓ Sobre os impactos de ter cursado o PROFNIT. (0 = decididamente 

não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Contribuiu para abertura de nova 

empresa.] 

✓ Sobre os impactos de ter cursado o PROFNIT. (0 = decididamente 

não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Contribuiu para a melhoria da 

gestão da inovação na organização onde atuo.] 

✓ Liste os contatos da sociedade onde o PROFNIT está impactando, para 

que possamos contactá-los e solicitar também sua avaliação. 

✓ Na sua opinião, o que poderia SER MELHORADO na formação que o 

PROFNIT disponibiliza? 

✓ Na sua opinião, o que é MUITO BOM na formação que o PROFNIT 

disponibiliza? 

✓ Tem sugestões sobre a revista Cadernos de Prospecção? 

✓ Comente livremente o que achar interessante. 

 

A Tabela a seguir apresenta as diversas dimensões avaliadas. Os itens pontuados 

com notas (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito) obtiveram 

as médias que se encontram na Tabela a seguir. 

Segmento: EGRESSOS 

Dimensão Grupo Item 
Métrica / 
Indicador 

Autoavaliação 

Adesão ao 
questionário de 
autoavaliação 

Respondentes 90 

Estrutura curricular 

A estrutura curricular enfatiza a 
articulação entre conhecimento 
atualizado e sua utilização na 
sociedade? 

4,0 

Grau de satisfação 
com o aprendizado 
PROFNIT e seu 
uso posterior 

Os conhecimentos adquiridos 
durante o curso colaboraram para 
seu desenvolvimento pessoal? 

4,4 

Os conhecimentos adquiridos 
durante o curso colaboraram para 
seu desenvolvimento profissional? 

4,4 

Os conhecimentos adquiridos 
durante o curso colaboraram para 
seu desenvolvimento cultural? 

4,3 

Você recomendaria cursar o 
PROFNIT a outras pessoas? 

4,6 

Promoveu networking com outros 
profissionais de PI, TT e inovação 

4,1 
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Segmento: EGRESSOS 

Dimensão Grupo Item 
Métrica / 
Indicador 

Contribuiu para a melhoria da 
gestão da inovação na organização 
onde atuo. 

3,8 

Infraestrutura 
O que achou da infraestrutura do 
seu Ponto Focal? 

3,9 

Interação com a 
sociedade, TCC 
vinculado a 
problemas reais de 
PI&TT e impacto 
na sociedade e 
Visibilidade 

O seu TCC foi vinculado a 
problemas reais de PI&TT para 
inovação 

4,5 

Impacto e caráter inovador da 
produção do PROFNIT 

4,3 

Impacto econômico, social e 
cultural do PROFNIT. 

4,0 

Visibilidade do PROFNIT 3,4 

A interação com a sociedade está 
eficiente? 

3,2 

Os produtos que gerou no curso 
estão sendo utilizados pela 
sociedade? 

3,4 

Internacionalização Internacionalização do PROFNIT? 1,2 

Material didático e 
de apoio 

O que achou do material didático e 
de apoio? 

3,0 

O que achou da Coleção PROFNIT 
de livros? 

3,2 

O que achou da revista Cadernos 
de Prospecção? 

3,7 

Metodologia de 
ensino, exemplos e 
aplicações 

A metodologia de ensino foi 
pertinente à utilização profissional 
de PI&TT e inovação tecnológica? 

3,9 

Os exemplos e aplicações foram 
orientados para o campo de 
atuação profissional em PI&TT 
para inovação? 

4,0 

Oficina Profissional 
O que achou da Oficina 
Profissional? 

4,0 

 

Dentre as motivações que levaram os egressos a optarem pelo no mestrado PROFINT, 

destacam-se as seguintes perspectivas: atuação na academia, migração para a área de 

Inovação&TT, promoção na carreira funcional, melhoria do desempenho da empresa ou 

organização na qual atuavam. Apoiar a “promoção do desenvolvimento baseado em 
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inovação tecnológica” foi apontada por 81,3% dos egressos (em níveis 4 e 5) como sendo 

a principal motivação para ingresso no mestrado PROFNIT. 

Para 73%% dos egressos respondentes (níveis 4 e 5), a “estrutura curricular” enfatiza a 

articulação entre conhecimento atualizado e sua utilização pela sociedade. A 

“metodologia de ensino” foi considerada pertinente para 70,67% dos egressos em níveis 

4 e 5. Para 76,69% dos respondentes, em níveis 4 e 5, “os exemplos e aplicações” foram 

orientados para o campo da atuação em PI&TT para a Inovação. Para 76,69% dos 

egressos respondentes (níveis 4 e 5), o “quadro de docentes” foi constituído por 

profissionais reconhecidos na área de PI&TT para a inovação.  A “vinculação do TCC” a 

problemas reais de PI&TT foi considerada elevada para 90,22% dos egressos 

respondentes (níveis 4 e 5). Mais de 2/3 dos egressos (70,67% em níveis 4 e 5), enquanto 

discentes, “preencheram com regularidade” o formulário de avaliação do PROFNIT. A 

participação de forma presencial em eventos indicados (PROSPECT&I – CONGRRESSO 

INTERNACIONAL DO PROFNIT) foi de 45,86% (no nível 5). Para 84,21% dos egressos 

(em níveis 4 e 5), a interação entre discentes de “diversas áreas do conhecimento” ao 

longo do curso foi decididamente importante para a qualidade da formação recebida. A 

maioria dos egressos, 70,0% em níveis 4 e 5, consideraram a estrutura do ponto focal 

boa ou muito boa. A Oficina profissional foi classificada em estratos 4 e 5 por 73,68% dos 

egressos. Cerca de 3/4 dos egressos (74,4%) classificaram o “impacto e caráter inovador” 

da produção do PROFNIT nos estratos 4 e 5, com média geral para todos os níveis de 

81,80 (4,09). Para 74,44% dos egressos respondentes, o PROFNIT tem impacto social, 

econômico e cultural relevante ou muito relevante (estratos 4 e 5).  Após a conclusão do 

mestrado PROFNIT a renda aumentou para 65,4 dos egressos. Na opinião de 19,54% 

dos egressos respondentes (níveis 0 e 1) não ocorreram ações de internacionalização, 

sendo que para 43,60% ocorreu de forma mediana (em níveis 0 e 1), enquanto que para 

36,84% a internacionalização do PROFNIT foi categorizada nos níveis 4 e 5.  

Para 53,33% dos egressos respondentes, a visibilidade do PROFNIT foi alta ou muito alta 

(níveis 4 e 5); visibilidade mediana e baixa, respectivamente, para 23,30% (níveis 2 e 3) 

e 8,2% (níveis 0 e 1). A interação com a sociedade está eficiente para 49,62% dos 

egressos em níveis 4 e 5; mediana para 36,09% (níveis 2 e 3 e não eficiente na opinião 

de 15,78% (níveis 0 e 1). Uma parcela expressiva dos egressos (71,4%), informaram que 

não tiveram nenhum tipo apoio financeiro (níveis 0 e 1).  Para 51,1% dos respondentes 

egressos a colaboração com outros programas de pós-graduação foi mediana (níveis 2 e 

3). A qualidade do “Material Didático ou de Apoio” foi considerado ruim e mediana, 

respectivamente, para 18,79% (níveis 0 e 1) e 36,09% (níveis 2 e 3) dos egressos. Cerca 

de 1/3   dos respondentes (36,18) consideraram “Material Didático ou de Apoio” bom ou 

muito bom (níveis 4 e 5).  Na opinião de 51,87% dos egressos a coleção livros foi 

classificada nos estratos 4 e 5. A revista Cadernos de Prospecção, para    62,24% dos 

egressos, foi ranqueada como boa ou decididamente muito boa (estratos ou níveis 4 e 5). 

Os conhecimentos adquiridos durante o curso, na autoavaliação de 84,96% dos 

egressos, colaboram para o desenvolvimento pessoal, profissional e cultural em níveis 4 

e 5.  

Para 66,6% dos egressos, o TCC causou impacto na sociedade e os produtos 

desenvolvidos estão sendo efetivamente utilizados pela mesma na opinião de 53,38% 

dos respondentes (níveis 4 e 5). A grande maioria dos egressos (91,1%) recomendaria o 
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PROFNIT a outras pessoas. Em relação ao interesse em cursar o doutorado PROFNIT, 

95,6% dos egressos manifestaram interesse, sendo que 88,8% ainda não iniciaram outro 

curso de graduação ou pós-graduação. A grande maioria dos egressos está exercendo 

atividade profissional em empresas, academia e órgãos do governo, Para 43,3% dos 

egressos o nível de inserção social profissional melhorou muito após a conclusão do 

PROFNIT, acompanhada da renda. Em relação a empregabilidade, 47,7% dos egressos 

afirmaram que o mestrado PROFNIT contribuiu de forma decisiva para a sua inserção no 

mercado de trabalho. Mais de 2/3 (77,7%) dos egressos relataram que o mestrado 

PROFNIT contribuiu de forma expressiva para a melhoria da gestão da inovação nas 

organizações nas quais os mesmos atuam. 
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DIMENSÕES AUTOAVALIADAS NO SEGMENTO DISCENTES 

No segmento DISCENTES foram utilizados os dados dos Exames nacionais de Seleção 

(ENA) e os dados das Coletas Anuais da CAPES que foram obtidos na Plataforma 

Sucupira. 

Foram consultados os pontos focais para a atualização dos contatos dos alunos. Também 

foram utilizados diversos grupos de WhatsApp de alunos. Os representantes discentes 

na Comissão Acadêmica Nacional (CAN) participaram ativamente na mobilização de seus 

colegas representados. 

É prática do PROFNIT, desde sua primeira Turma no segundo semestre de 2016, 

disponibilizar aos alunos um formulário de avaliação. As perguntas formuladas foram as 

mesmas utilizadas desde o início das atividades do PROFNIT. Foram adicionadas mais 

algumas questões, conforme recomendação dos próprios alunos na Reunião de 

Validação do Questionário que ocorreu antes dele ser aplicado. Foram elas: 

✓ Timestamp 

✓ Nome do Estudante (opcional) 

✓ E-mail (opcional) 

✓ Estudante regular ou especial? 

✓ Turma  

✓ Ponto Focal 

✓ Disciplina 

✓ Período de oferta da Disciplina 

✓ Sobre a aplicação dos conhecimentos na sua prática profissional (0 = 

decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Os conteúdos] 

✓ Sobre a aplicação dos conhecimentos na sua prática profissional (0 = 

decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [As atividades] 

✓ Sobre a aplicação dos conhecimentos na sua prática profissional (0 = 

decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [A troca de experiências] 

✓ Sobre os Docentes (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[Tem facilidade de comunicação, bom relacionamento com os estudantes?] 

✓ Sobre os Docentes (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[Responde às perguntas de forma completa e clara?] 

✓ Sobre os Docentes (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[Aproveita adequadamente o tempo da aula?] 

✓ Conteúdo/realização (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[A duração da disciplina foi adequada] 

✓ Conteúdo/realização (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[Houve boa continuidade e organização] 

✓ Conteúdo/realização (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[O nível foi adequado aos objetivos propostos] 

✓ Material (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Os slides e 

material de apoio eram apresentados de forma adequada] 

✓ Material (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [A 

quantidade de material apresentado foi suficiente] 
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✓ Material (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [O material 

de apoio e complementar foi adequado e suficiente] 

✓ Material (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Você 

efetivamente utilizou o material de apoio] 

✓ Infraestrutura (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Mesas 

e cadeiras] 

✓ Infraestrutura (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[Internet] 

✓ Infraestrutura (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[Projetor, quadro, etc.] 

✓ Infraestrutura (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[Energia, água, banheiros] 

✓ Pessoal de apoio/secretaria/serviços extraclasse (0 = decididamente não/nada; 

5=decididamente sim/muito): [Atendimento cortês e atencioso na Secretaria] 

✓ Pessoal de apoio/secretaria/serviços extraclasse (0 = decididamente não/nada; 

5=decididamente sim/muito): [Houve eficiência e rapidez de atendimento] 

✓ Pessoal de apoio/secretaria/serviços extraclasse (0 = decididamente não/nada; 

5=decididamente sim/muito): [Demais serviços da instituição (limpeza, segurança, 

internet, etc)] 

✓ Da parte do Discente (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[Você estava preparado para cursar a disciplina] 

✓ Da parte do Discente (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[Você conseguiu se dedicar adequadamente à disciplina (durante as aulas e nas 

atividades complementares)] 

✓ Da parte do Discente (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[O espírito de grupo da turma ajudou no desenvolvimento do conteúdo e seu 

aprendizado] 

✓ No Geral (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [A sua 

expectativa foi atingida] 

✓ No Geral (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Há 

concatenação do conteúdo da disciplina e sua formação técnica e/ou 

complementar] 

✓ No Geral (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [A 

infraestrutura foi adequada] 

✓ No Geral (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Você 

recomendaria o curso para outras pessoas] 

✓ Liste os contatos da sociedade onde o PROFNIT está impactando, para que 

possamos contactá-los e solicitar também sua avaliação. 

✓ Email Address 

✓ Infraestrutura (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Salas 

de estudo] 

✓ Infraestrutura (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[Segurança] 

✓ Pessoal de apoio/secretaria/serviços extraclasse (0 = decididamente não/nada; 

5=decididamente sim/muito): [Horário de funcionamento da Secretaria atende os 

alunos nos seus períodos de aulas] 
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✓ Comentários gerais sobre a disciplina, docentes ou algum docente em particular, 

infraestrutura organização, etc (livre) 

✓ Sobre os Docentes (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito) 

 

A Tabela a seguir contém as diversas dimensões avaliadas. Os itens pontuados com 

notas (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito) obtiveram as médias 

que se encontram na Tabela a seguir. 

Segmento: DISCENTES 

Dimensão Grupo Item 
Métrica / 
Indicador 

Assimilação de 
conteúdos e 
modo de 
pensar 

ALUNOS: Avaliação 
Nacional de 
Disciplinas 
Obrigatórias (AV2) 

PI 4,40 

MET 4,40 

PROSP 4,3 

TT 4,50 

POL 4,50 

Produção 
bibliográfica 

Artigos (Qualis 2017-
2020) 

3 (A1), 5(A2), 5 (A3), 8 (A4), 17 (B1), 
68 (A2), 15 (B3), 1 (B4), 2 (C), 24 (SQ) 

148 

Autoavaliação 

Adesão à 
autoavaliação 

Respondentes 487 

Aplicação dos 
conhecimentos na 
sua prática 
profissional 

Os conteúdos 4,35 

As atividades 4,28 

A troca de experiências 4,37 

Conteúdo/realização 
das disciplinas 

A duração da disciplina foi adequada 4,36 

Houve boa continuidade e 
organização 

4,35 

O nível foi adequado aos objetivos 
propostos 

4,39 

ALUNOS: 
Autoavaliação – 
Grau de satisfação 
do aluno 

A sua expectativa foi atingida 4,32 

Você recomendaria o curso para 
outras pessoas 

4,50 

Infraestrutura 

Mesas e cadeiras 3,78 

Internet 3,70 

Projetor, quadro, etc. 3,79 

Energia, água, banheiros 3,68 

A infraestrutura foi adequada 4,14 

Salas de estudo 3,78 

Segurança 3,68 
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Segmento: DISCENTES 

Dimensão Grupo Item 
Métrica / 
Indicador 

Material didático e de 
apoio 

Os slides e material de apoio eram 
apresentados de forma adequada  

4,31 

A quantidade de material apresentado 
foi suficiente 

4,35 

O material de apoio e complementar 
foi adequado e suficiente] 

4,31 

Há concatenação do conteúdo da 
disciplina e sua formação técnica e/ou 
complementar 

4,37 

Sobre o próprio 
discente 

Você efetivamente utilizou o material 
de apoio 

4,26 

Você estava preparado para cursar a 
disciplina 

4,40 

Durante as aulas e nas atividades 
complementares 

4,40 

Você conseguiu se dedicar 
adequadamente à disciplina (durante 
as aulas e nas atividades 
complementares 

4,40 

Sobre os docentes 

Tem facilidade de comunicação, bom 
relacionamento com os estudantes? 

4,49 

Tem facilidade de comunicação, bom 
relacionamento com os estudantes? 

4,50 

Aproveita adequadamente o tempo da 
aula? 

4,47 

 

Os alunos que mais aderiram à autoavaliação foram os do IFBA, UFBA, IFRS, UFSC, 

UnB, UNICENTRO, UEM, UFAM, UNIFAP, ou seja, nove PFs totalizam juntos 52% dos 

respondentes e os outros 22 PFs totalizam 48% dos respondentes (Figura 1). 

Cada discente foi convidado a avaliar todas as disciplinas cursadas, sendo que seis PFs 

juntos responderam 51% de todas as avaliações recebidas: UFBA, UFAM, IFBA, UFSC, 

UNIFAP e UFRR (Figura 2).  
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Figura 1 – Número de discentes por Ponto Focal 

 
 
 

Figura 2 – Número de avaliações por Ponto Focal 
 

 
 

 

As disciplinas que mais receberam avaliações foram PI, MET, TT e PROSP, que 

juntas receberam 48% das avaliações (Figura 3). Deve se ressaltar que são 

disciplinas obrigatórias e ofertadas em todos os pontos focais, juntamente com 

SEM e POL. As demais são disciplinas eletivas, sendo ofertadas de acordo com 

a demanda e capacidade de cada Ponto Focal. 

Figura 3 – Número de avaliações por Ponto Focal 
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Das dimensões avaliadas, a média geral das avaliações (Figura 4) evidencia que 

em todas as categorias, a maior parte dos respondentes declarou que os quesitos 

avaliados contribuíram muito para a formação do discente (escores 4 e 5). A 

infraestrutura foi a categoria mais mal avaliada, em que se destaca um maior 

número de respondentes avaliando como nenhuma ou irrelevante contribuição 

(18,3% dos respondentes) e como pouca contribuição (10,7% dos respondentes) 

e muita contribuição (67,8% dos respondentes).  

 

Figura 4- Avaliação das categorias (média geral) 
 

 

 

A avaliação dos discentes em relação aos diversos aspectos foi positiva, sempre 

acima de 80%, ou seja, o aluno julgou que houve muita ou decisiva contribuição 

do item para a sua formação. Destacam-se duas exceções: infraestrutura e uma 

questão que aborda o próprio discente. 

Sobre a infraestrutura, 58% dos alunos responderam que a infraestrutura teve 

muita ou decisiva contribuição na sua formação, 40% declararam que foi pouca 

ou alguma contribuição e 5% declararam que a contribuição da infraestrutura foi 

irrelevante. Há que se considerar aqui que os respondentes tiveram as aulas 

apoiadas por Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nos anos de 2020 

e 2021, o que pode justificar esse comportamento. No entanto, fica evidenciado 

nas respostas relativas à infraestrutura, que os itens mais negativamente 
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avaliados são o mobiliário, a segurança e a infraestrutura de água e banheiros, o 

que está relacionado ao espaço físico e gestão das instituições de ensino superior 

que operam como pontos focais do PROFNIT. Nos comentários houve destaque 

para os problemas de poucas tomadas de energia nas salas de aula e, também, 

do padrão das mesmas, que exige o uso de adaptadores. O maior número de 

avaliações de mais baixa pontuação ocorreram nas disciplinas de PI e MET, 

provavelmente associada ao primeiro contato dos alunos com as instalações 

físicas da UEs, que podem ter causado impacto pouco positivo nos alunos recém 

aprovados. 

Sobre a questão relativa ao próprio discente “Você conseguiu se dedicar 

adequadamente à disciplina (durante as aulas e nas atividades 

complementares)?”, na disciplina de PI, observou-se que 13% declararam escore 

entre 3 e 4, ou seja, uma avaliação mediana da questão, o que pode estar 

relacionado à ausência de formação ou conhecimento prévio na área de PI e TT 

para inovação, nas graduações de origem desses alunos. 

Sobre a questão relativa ao próprio discente “Você conseguiu se dedicar 

adequadamente à disciplina (durante as aulas e nas atividades complementares)”, 

13% dos alunos de MET foi o percentual declarante da categoria intermediária 

(escore 2 a 3), que pode ser justificada pelo fato de que os alunos desenvolvem 

as atividades do mestrado em paralelo às profissionais e, consequentemente, tem 

limitações de dedicação em termos de tempo e disposição.  

Destaca-se que os alunos que declararam que o material de apoio contribuiu muito 

ou significativamente em sua formação foi sempre acima de 81%, sendo que em 

TT, esse percentual foi de 88%. 

A nota média ponderada foi de 4,3 representaria uma influência geral mediana 

deste fator na decisão de cursar o mestrado PROFNIT. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO FEITO PELA REDE E PELA SEDE UFAL 

Com relação ao alinhamento com o que está proposto no PE do PROFNIT, os 

resultados obtidos por meio da autoavaliação discente permitem analisar que se 

faz necessário atualização constante do material didático, inclusive com 

publicação de mais livros didáticos e revisão dos slides das disciplinas, pois isso 

impacta na avaliação do aluno na categoria de MATERIAL INSTRUCIONAL. Essa 

atualização ocorre anualmente, com a realização das oficinas didático-

pedagógicas, e também sofreu impacto da pandemia, pois uma aula apresentada 

presencialmente difere de aula online. 

Também é preciso traçar uma estratégia de sensibilização para obtenção de 

respostas para o processo de autoavaliação, tendo em vista que os 487 

respondentes correspondem a 47,4% do total de alunos do PROFNIT. 



 
 
 

Relatório Final da Autoavaliação 2021  Página 25 de 59 

 

PROPOSTA DE AÇÃO/PLANEJAMENTO 

− Promover ações de engajamento dos discentes para responder aos 

questionários após cada disciplina;  

− Incentivar melhorias do espaço físico em cada ponto focal; 

− Propor melhorias e atualização no material de apoio (slides) através das 

oficinas didático pedagógicas. 

 

Avaliação da pertinência das perguntas para o processo de avaliação e 

planejamento estratégico do PROFNIT 

As questões cobrem amplamente aspectos importantes da relação dos alunos 

com os docentes, apoio, infraestrutura e expectativa em relação ao curso, não 

havendo necessidade de alteração nas mesmas.  



 
 
 

Relatório Final da Autoavaliação 2021  Página 26 de 59 

DIMENSÕES AUTOAVALIADAS NO SEGMENTO DOCENTES 

No segmento DOCENTES foram utilizados os dados das Coletas Anuais da 

CAPES dos anos base 2020 e 2021, que foram obtidos na Plataforma Sucupira e 

dos credenciamentos docentes apreciados e homologados pela CAN. Também 

foram utilizadas às respostas ao questionário de Autoavaliação, segmento 

Docente, no período de 13 de maio a 03 de agosto de 2022. 

As coordenações dos pontos focais atuaram na divulgação e na atualização dos 

contatos dos seus docentes. Foram também utilizados diversos grupos de 

WhatsApp de docentes. Os representantes docentes na Comissão Acadêmica 

Nacional (CAN) participaram ativamente na mobilização de seus colegas 

representados. 

As perguntas formuladas foram: 

✓ Timestamp 

✓ Email Address 

✓ Nome do Docente 

✓ Área de atuação 

✓ E-mail (opcional) 

✓ Tipo de credenciamento em 2020 

✓ Ano de entrada no PROFNIT como docente 

✓ Ponto Focal 

✓ Disciplinas que ministra 

✓ Sobre a aplicação dos conhecimentos das disciplinas na prática 

profissional dos alunos (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Os conteúdos] 

✓ Sobre a aplicação dos conhecimentos das disciplinas na prática 

profissional dos alunos (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [As atividades] 

✓ Sobre a aplicação dos conhecimentos das disciplinas na prática 

profissional dos alunos (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [A troca de experiências] 

✓ Conteúdo/realização das disciplinas (0 = decididamente não/nada; 

5=decididamente sim/muito): [A duração das disciplinas foi adequada] 

✓ Conteúdo/realização das disciplinas (0 = decididamente não/nada; 

5=decididamente sim/muito): [Houve boa continuidade e organização] 

✓ Conteúdo/realização das disciplinas (0 = decididamente não/nada; 

5=decididamente sim/muito): [O nível foi adequado aos objetivos 

propostos] 

✓ Material didático (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Os slides e material de apoio eram apresentados de forma 

adequada] 
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✓ Material didático (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [A quantidade de material apresentado foi suficiente] 

✓ Material didático (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [O material de apoio e complementar foi adequado e suficiente] 

✓ Material didático (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Você efetivamente utilizou o material de apoio] 

✓ Infraestrutura (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[Mesas e cadeiras] 

✓ Infraestrutura (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[Internet] 

✓ Infraestrutura (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[Projetor, quadro, etc.] 

✓ Infraestrutura (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[Energia, água, banheiros] 

✓ Infraestrutura (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[Segurança] 

✓ Infraestrutura (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): 

[Sala de professor] 

✓ Pessoal de apoio/secretaria/serviços extraclasse (0 = decididamente 

não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Atendimento cortês e atencioso na 

Secretaria] 

✓ Pessoal de apoio/secretaria/serviços extraclasse (0 = decididamente 

não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Houve eficiência e rapidez de 

atendimento] 

✓ Pessoal de apoio/secretaria/serviços extraclasse (0 = decididamente 

não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Demais serviços da instituição 

(limpeza, segurança, internet, etc.)] 

✓ Pessoal de apoio/secretaria/serviços extraclasse (0 = decididamente 

não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Horário de funcionamento 

adequado às atividades do PROFNIT] 

✓ Sobre os alunos (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Os alunos estavam preparados para cursar as disciplinas] 

✓ Sobre os alunos (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [Os alunos dedicaram-se adequadamente às disciplinas 

(durante as aulas e nas atividades complementares)] 

✓ Sobre os alunos (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente 

sim/muito): [O espírito de grupo da turma ajudou no desenvolvimento do 

conteúdo e seu aprendizado] 

✓ No Geral (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [A 

sua expectativa foi atingida] 
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✓ No Geral (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Há 

concatenação do conteúdo das disciplinas e a formação desejada do 

PROFNIT] 

✓ No Geral (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [A 

infraestrutura foi adequada] 

✓ No Geral (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Você 

recomendaria o curso para outros docentes se credenciarem] 

✓ No Geral (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Os 

projetos que você coordena ou participa são nos temas do PROFNIT?] 

✓ No Geral (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [A 

sua produção BIBLIOGRÁFICA tem aderência com os temas do 

PROFNIT?] 

✓ No Geral (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [A 

sua produção TÉCNICA/TECNOLÓGICA tem aderência com os temas do 

PROFNIT?] 

✓ No Geral (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [A 

sua produção tem como coautores alunos do PROFNIT?] 

✓ No Geral (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Qual 

o nível do IMPACTO ECONÔMICO dos TCC que orientou no PROFNIT?] 

✓ No Geral (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Qual 

o nível do IMPACTO SOCIAL dos TCC que orientou no PROFNIT?] 

✓ No Geral (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Qual 

o nível do IMPACTO CULTURAL dos TCC que orientou no PROFNIT?] 

✓ No Geral (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito): [Qual 

o nível da interação com a sociedade das suas atividades no PROFNIT?] 

✓ Você tem apoio para seus projetos do PROFNIT?  

✓ Qual o tipo de apoio aos seus projetos do PROFNIT?  

✓ Você tem ações de internacionalização no âmbito do PROFNIT?  

✓ Liste os contatos da sociedade onde o PROFNIT está impactando, para 

que possamos contactá-los e solicitar também sua avaliação. 

✓ Comentários gerais 

 

A Tabela a seguir contém as diversas dimensões avaliadas. Os itens pontuados 

com notas (0 = decididamente não/nada; 5=decididamente sim/muito) obtiveram 

as médias que se encontram na Tabela a seguir. 
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Segmento: DOCENTES 

Dimensão Grupo Item 

Métrica / 
Indicador 

Ano 
Base 
2021 

 Internacionalização Atividades de internacionalização 40 

Produção 
bibliográfica 

Artigos com 
QUALIS (2017-
2020) do docente 
permanente no 
período 2020-2021 

139 A1, 168 A2, 147 A3, 121 A4, 133 
B1, 283 B2, 95 B3, 38 B4, 39 C, 105 
sem Qualis 

1268 

Autoavaliação 
pelos 
docentes 

Adesão à 
autoavaliação 

Respondentes 155 

Adesão de projetos 
e produções 
bibliográfica e 
técnica/tecnológica 
aos temas do 
PROFNIT 

A sua produção BIBLIOGRÁFICA 
tem aderência com os temas do 
PROFNIT? 

4,0 

A sua produção 
TÉCNICA/TECNOLÓGICA tem 
aderência com os temas do 
PROFNIT? 

4,0 

Os projetos que você coordena ou 
participa são nos temas do 
PROFNIT? 

4,2 

Autoavaliação 
pelos 
docentes 

Aplicação dos 
conhecimentos das 
disciplinas na 
prática profissional 
dos alunos 

Os conteúdos 4,2 

As atividades 4,2 

A troca de experiências 4,4 

Há concatenação do conteúdo das 
disciplinas e a formação desejada do 
PROFNIT 

4,4 

Autoavaliação 
pelos 
docentes 

Coautoria com 
alunos 

A sua produção tem como coautores 
alunos do PROFNIT? 

3,8 

Autoavaliação 
pelos 
docentes 

Conteúdo/realização 
das disciplinas 

A duração das disciplinas foi 
adequada 

4,4 

Houve boa continuidade e 
organização 

4,3 

O nível foi adequado aos objetivos 
propostos 

4,3 

Autoavaliação 
pelos 
docentes 

Grau de satisfação 

A sua expectativa foi atingida 4,3 

Você recomendaria o curso para 
outros docentes se credenciarem 

4,6 

Infraestrutura Mesas e cadeiras 4,3 
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Segmento: DOCENTES 

Dimensão Grupo Item 

Métrica / 
Indicador 

Ano 
Base 
2021 

Autoavaliação 
pelos 
docentes 

Internet 4,3 

Projetor, quadro, etc. 4,3 

Energia, água, banheiros 4,3 

Segurança 4,2 

Sala de professor 3,8 

A infraestrutura foi adequada 4,3 

Autoavaliação 
pelos 
docentes 

Interação e impacto 
na sociedade 

Qual o nível do IMPACTO 
ECONÔMICO dos TCC que orientou 
no PROFNIT? 

3,5 

Qual o nível do IMPACTO SOCIAL 
dos TCC que orientou no PROFNIT? 

3,8 

Qual o nível do IMPACTO 
CULTURAL dos TCC que orientou 
no PROFNIT? 

3,3 

Qual o nível da interação com a 
sociedade das suas atividades no 
PROFNIT? 

3,9 

Autoavaliação 
pelos 
docentes 

Material didático e 
de apoio 

Os slides e material de apoio eram 
apresentados de forma adequada 

4,0 

A quantidade de material 
apresentado foi suficiente 

4,0 

O material de apoio e complementar 
foi adequado e suficiente 

3,8 

Utilizou efetivamente o material de 
apoio e complementar foi adequado 
e suficiente 

4,0 

Autoavaliação 
pelos 
docentes 

Pessoal de apoio, 
secretaria e serviços 
extraclasse 

Atendimento cortês e atencioso na 
Secretaria 

4,4 

Houve eficiência e rapidez de 
atendimento 

4,2 

Demais serviços da instituição 
(limpeza, segurança, internet, etc) 

4,4 

Horário de funcionamento adequado 
às atividades do PROFNIT 

4,4 

Sobre os discentes 
Os alunos estavam preparados para 
cursar as disciplinas 

3,7 
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Segmento: DOCENTES 

Dimensão Grupo Item 

Métrica / 
Indicador 

Ano 
Base 
2021 

Autoavaliação 
pelos 
docentes 

Os alunos dedicaram-se 
adequadamente às disciplinas 
(durante as aulas e nas atividades 
complementares) 

4,0 

O espírito de grupo da turma ajudou 
no desenvolvimento do conteúdo e 
seu aprendizado 

4,3 

 

A autoavaliação demonstrou que 63% dos docentes dos Pontos Focais estão 

envolvidos na administração Nacional, no aprimoramento de procedimentos e 

qualidade do PROFNIT. Além de participarem na gestão da rede, também 

contribuem na capilaridade e padronização dos procedimentos adotados na 

melhoria contínua em relação ao desenvolvimento e atualização dos materiais 

didáticos, bem como nas discussões e decisões na Comissão Acadêmica 

Nacional. Com relação aos Pontos Focais, observou-se que, no período 

considerado, 5 dos 32 pontos focais não se envolveram nas atividades 

administrativos-pedagógicas nacionais. 

As publicações de artigos dos docentes foram avaliadas em relação ao QUALIS 

da quadrienal 2017-2020, considerando a compatibilização de várias listas obtidas 

de diversos programas de pós-graduação, sugerida pela Comissão de 

Credenciamento 2022 e conforme aprovado pela CAN. Visando a transparência 

do processo de autoavaliação e credenciamento e recredenciamento, essa 

listagem foi disponibilizada no site do PROFNIT e teve com finalidade restritiva à 

Chamada 02/2022/CAN. Para fins da autoavaliação ano base 2021, foram 

consideradas as produções de 2020 e 2021 cadastradas na Plataforma Sucupira.. 

Considerando os estratos do Qualis e a produção dos docentes, verificou-se que 

30 pontos focais publicaram em A1 e A2, 29 pontos focais publicaram em A3 e 

A4, 31 pontos focais publicaram em B1 e B2 e 27 pontos focais publicaram em B3 

e B4. Verifica-se ainda uma quantidade considerável de publicações enquadradas 

no estrato C e sem QUALIS. 

Foram coletadas 178 avaliações (respostas) do questionário de Autoavaliação 

segmento Docente, de um total de 161 respondentes, destes, a grande maioria 

(81,37%) docentes permanentes do Programa.  

Foram recebidas respostas de docentes de todos os pontos focais, no entanto, a 

distribuição de respondentes (docentes) por ponto focal continuou 

consideravelmente heterogênea (2% a 100%), seguindo um comportamento 
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semelhante ao descrito no Relatório da Autoavaliação aprovado e publicado em 

outubro de 2020. A a adesão ao preenchimento do questionário de Autoavaliação 

foi relativamente baixa, visto que 14 dos 32 pontos focais (43,75%) tiveram a 

contribuição de apenas com 1 a 3 respostas. Reforça-se a necessidade de 

estratégias de estímulo para incremento da adesão, além do que já foi apontado 

no relatório anterior, a saber, os efeitos da Pandemia da COVID-19 e do pós-

pandemia, com a intensificação da carga de trabalho, devido ao retorno das 

atividades presenciais acumuladas às atividades remotas, bem como a falta da 

cultura da autoavaliação. Para tanto, reitera-se a sugestão de criação da 

Comissão Permanente de Autoavaliação da Rede PROFNIT. 

De um modo geral, considerando todos os indicadores e aspectos avaliados no 

questionário (formação dos discentes, materiais didáticos, infraestrutura, pessoal, 

etc) a maioria dos docentes (77%) consideraram que o Programa está atendendo 

aos seus objetivos, atribuindo os níveis 5 e 4.  

Quanto à percepção dos docentes sobre os discentes, a maioria (73%) acredita 

que os discentes, de um modo geral, possuem muito e decididamente (níveis 4 e 

5) espírito de grupo, preparo e dedicação nas atividades acadêmicas do curso. 

Quanto à aplicação dos conhecimentos das disciplinas na prática profissional dos 

discentes, com foco nos conteúdos, nas atividades e na troca de experiência, 80% 

dos docentes acreditam que os conteúdos, as atividades e a troca de experiência 

estão muito e decididamente (níveis 4 e 5) alinhadas com suas expectativas. 

Comparando-se com os resultados de 2020, verifica-se um discreto decréscimo 

da média dos três quesitos desse grupo de avaliação, sobre os discentes, em 

relação à 2020, especialmente quanto à percepção dos docentes sobre o espírito 

de grupo e cooperação na realização das atividades. Isto pode ser devido aos 

efeitos da Pandemia da Covid-19, que impôs as aulas no formato remoto. 

Com respeito à infraestrutura, 78% dos docentes avaliaram positivamente (níveis 

4 e 5) as condições de trabalho, com foco na disponibilidade recursos materiais, 

espaço físico e segurança do ponto focal. Dos quesitos avaliados, o espaço físico, 

a sala do professor, foi a que obteve uma menor média (3,8). A maioria (84%) dos 

docentes avaliaram de forma muito positiva (níveis 4 e 5) o pessoal de apoio, 

secretaria, zeladoria, nos quesitos adequação do atendimento, horário.  

No que diz respeito ao Conteúdo/realização das disciplinas, 84% docentes 

avaliaram como muito ou decididamente (níveis 4 e 5) adequada a duração das 

disciplinas e o nível foi adequado aos objetivos propostos. Semelhantemente, 

85% dos docentes consideram que houve muita ou decididamente boa 

continuidade e organização na condução do processo ensino-aprendizagem. No 

que tange ao material didático disponibilizado pelo PROFNIT, uso, quantidade, 

adequação e apresentação, 72% dos docentes consideram muito e 

decididamente que, de um modo geral, o material cumpriu satisfatoriamente esses 

quesitos. Comparando-se com os resultados de 2020 (3,63 ± 0,05), verifica-se um 
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aumento na média geral desse grupo de avaliação, material didático e de apoio, 

em relação à 2021 (3,93 ± 0,13). Pode inferir que a revisão do material didático 

realizada pela Coordenações Nacionais de Disciplina, em final de 2020 e início de 

2021, como atividade das Oficinas Didáticos-pedagógicas, tem resultado num 

impacto positivo sobre a qualidade e quantidade do material didático e de apoio.  

Vários aspectos gerais relativos ao PROFNIT foram avaliados. Na opinião de 86% 

dos docentes, a sua expectativa foi atingida de forma decisiva. Isto corrobora com 

outro resultado, no que revela que 92% dos docentes consideram que é muito ou 

decididamente recomendável o curso para outros docentes se credenciarem. Da 

mesma forma, 84% dos docentes avaliam que há muita ou decididamente 

concatenação do conteúdo das disciplinas e a formação desejada do PROFNIT, 

bem como, entendem que a infraestrutura disponível no ponto focal foi adequada 

para a realização das atividades acadêmicas.  

Sobre produção BIBLIOGRÁFICA e TÉCNICA/TECNOLÓGICA, 74,5% dos 

docentes afirmaram que suas produções possuem muita ou decididamente 

aderência com os temas do PROFNIT. Considerando que os docentes podem 

atuar em mais de um programa de pós-graduação, considera-se este percentual 

bastante relevante.  Quanto à produção conjunta com discentes, 64% dos 

docentes afirmaram que muitas (níveis 4 e 5) de suas produções tem como 

coautores alunos do PROFNIT.  

Os docentes também avaliaram o nível de impacto da pesquisa realizada pelos 

discentes orientados, no âmbito dos trabalhos de conclusão de curso. 

Comparativamente, o tipo de impacto com maior nível, considerando as respostas 

muito e decididamente sim, foi o IMPACTO SOCIAL (67%), seguido do IMPACTO 

ECONÔMICO (61%) e do IMPACTO CULTURAL (53%). No entanto, ao se 

observar a média obtida para os três tipos de impacto, o social obteve uma maior 

média (3,7) quando comparado ao econômico e o cultural. Esse comportamento 

revela um discreto incremento, quando se compara com os resultados do relatório 

de 2020. Ao se tratar do nível de interação com a sociedade em relação às 

atividades docentes no PROFNIT, 69% dos docentes afirmaram que possuem 

muita ou decididamente interação com a sociedade. Também foi observado um 

ligeiro aumento da média (3,7) em 2020, quando comparada à média de 2021 

(3,8) para o quesito interação com a sociedade. De uma forma geral, pode afirmar 

que quanto à interação e impacto na sociedade o Programa, sob o ponto de vista 

dos docentes, teve um desempenho semelhante à 2020, podendo se observar 

uma discreta melhora nesses indicadores.  

De acordo com as respostas, uma parcela considerável os docentes (79%) 

consideram que muitos ou decididamente os projetos que coordenam ou 

participam são nos temas do PROFNIT. Quanto a apoio aos projetos de pesquisa, 

45,4% dos docentes declararam possuir algum tipo de apoio para os projetos do 

PROFNIT, sejam financeiros, econômicos, recursos humanos, etc. Apenas 22% 
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dos docentes declararam estarem envolvidos em ações de internacionalização no 

âmbito do PROFNIT.  
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DIMENSÕES AUTOAVALIADAS NO SEGMENTO PONTOS 

FOCAIS 

Na segunda edição da Oficina de Boas-Práticas realizada em 2021, ocorrida no 

período de 10/03/2021 até 16/06/2021, as Coordenação de Pontos Focais, 

realizaram numa sessão específica a apresentação dos aspectos positivos na 

Autoavaliação de 2020 e os pontos que mereciam atenção e melhorias. A sessão 

foi aberta a a docentes e discentes.  

A programação da II Oficina de Boas Práticas da Rede PROFNIT (disponível em 

https://profnit.org.br/oficina-de-boas-praticas-profnit-2/) contou com a 

apresentação dos 32 Pontos Focais da Rede, em sessões on-line, de acordo com 

o desempenho nos grupos avaliados, segundo o relatórios da Autoavaliação 

publicado em 2020, conforme listados a seguir: 

PONTOS FOCAIS DA PRIMEIRA 
FASE 

PONTOS FOCAIS DA SEGUNDA 
FASE 

PONTOS FOCAIS DA 
TERCEIRA FASE 

• IFBA – 24/03/21; 19 e 
26/05/2120; 02/06/21 – 
apresentados 

• IFF – 14/04/21; 26/05/21 – 
apresentado 

• IFRO – Não participou com 
apresentação 

• IFCE – 24 e 31/03/21; 26/05/21; 
09/06/21 – apresentado 

• IFPA – Não participou com 
apresentação 

• UEMG – 31/03/21; 28/04/21; 
09/06/21 – apresentado 

• UEM – 24/03/21; 19/05/21; 
16/06/21 – apresentado 

• IFPB – 14/04/21– apresentado 
• UFERSA – Não participou com 

apresentação 

• UESC – 24/03/21; 14/04/21; 19 
e 26/05/21; 02 e 09/06/21 – 
apresentado 

• IFRS – 31/03/21; 14/04/21; 
16/06/21– apresentado 

• UFMA – Não participou com 
apresentação 

• UFAL – 24/03/21; 26/05/21; 
02/06/21 – apresentado 

• UEA – 12/05/21 – apresentado 
• UFRB 02 e 16/06/21 – 

apresentado 

• UFBA – 14/04/21; 05/05/21; 02 
e 09/06/21 – apresentado 

• UFAM – Não participou com 
apresentação 

 

• UFPE – Não participou com 
apresentação 

• UFMT – 05, 12 e 19/05/21; 
02/06/21 – apresentado 

 

• UFRJ – 31/03/21; 05, 12 e 
19/05/21– apresentado 

• UFOB – 14/04/21 – 
apresentado 

 

• UFRR – 16/06/21 – 
apresentado 

• UFOPA – 05/05/21 – 
apresentado 

 

• UFSC – 24 e 31/03/21; 
28/04/21; 02/06/21 – 
apresentado 

• UFPI – 28/04/21; 26/05/21; 09 
e 16/06/21 – apresentado 

 

https://profnit.org.br/oficina-de-boas-praticas-profnit-2/
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• UnB – 19/05/21; 02/06/21 – 
apresentado 

• UFSJ – 19/05/21; 16/06/21 – 
apresentado 

 

• UNICENTRO – 26/05/21; 
02/06/21 – apresentado 

• UFT – 14/04/21; 05 e 
26/05/21– apresentado 

 

 
• UNIFAP – 28/04/21 – 

apresentado 
 

 
• UNIFESSPA – 12/05/21; 

16/06/21– apresentado 
 

 
• UNIVASF – 05/05/21; 09 e 

16/06/21 – apresentado 
 

 

As perguntas formuladas em 2020 na I Oficina de Boas Práticas e descritas no 

relatório de Autoavaliação de 2020, foram inspiradas na ficha de avaliação da área 

da Capes do Programa, envolvendo as dimensões PROGRAMA, FORMAÇÃO, 

IMPACTO NA SOCIEDADE, acrescida de ITENS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

E DE APOIO ECONÕMICO. Estas questões foram revisitadas em 2021 pelos 

Pontos Focais e apresentadas na forma de sínteses na II Oficina de Boas Práticas, 

como foco nos pontos positivos, ou seja, de destaque do Ponto Focal, bem como 

a reflexão daquilo que merecia atenção. As perguntas sínteses foram: “O que deu 

certo?”  e “O que pode melhorar?”. 

 

Paralelamente, foram também utilizados os dados das Coletas Anuais da CAPES 

que foram obtidos na Plataforma Sucupira e os dados do Sistema de gestão 

Acadêmica (SGA) do PROFNIT. 

A Tabela a seguir contém as diversas dimensões avaliadas e suas 

métricas/indicadores. Os itens pontuados com notas (0 = decididamente 

não/nada; 5=decididamente sim/muito) obtiveram as médias. 

Segmento: PONTOS FOCAIS 

Grupo Item Indicador / métrica 

Matrículas dos selecionados nos Exames 
Nacionais de Acesso (ENAs) 

2016: 100 vagas 

2017: 200 vagas 

2018: 330 vagas 

2019: 371 vagas 

2020: 463 

2021: 471 

Total: 1.935 vagas 

2016: 101 matrículas 

2017: 191 matrículas 

2018: 310 matrículas 

2019: 336 matrículas 

2020: 442 

2021: 440 

Total: 1820 matrículas 
(94,1%) 
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Segmento: PONTOS FOCAIS 

Grupo Item Indicador / métrica 

Evasão de alunos por ano  

2 em 2016 

4 em 2017 

14 em 2018 

20 em 2019 

7 em 2020 

9 em 2021 

Total: 56 

56 alunos de 1820 

3,1% 

Oferecimento de disciplinas optativas do 
Catálogo Nacional do PROFNIT 

Todas as 13 
optativas foram 
oferecidas  

154 turmas/3,35 
disciplinas/ponto focal 

em até 2019 

295 turmas/3 
disciplinas/ponto focal 

em até 2021 

Egressos do PROFNIT/FORTEC acumulados 
em 2021 conforme Coleta CAPES da 
Plataforma Sucupira 
(http://www.profnit.org.br/pt/egressos) 

Número de egressos 

77 em 2018 

166 em 2019 

167 em 2020 

207 em 2021 

Total: 617 

Selos de autenticidade PROFNIT/FORTEC 
concedidos 
(http://www.profnit.org.br/pt/trabalhos-de-
conclusao-de-curso). A CAN homologa o envio 
do Selo de Autenticidade que é o certificado 
de cumprimento dos requisitos nacionais do 
PROFNIT para cada discente, itens d) e f) do 
Artigo 26 do Regimento Nacional do 
PROFNIT, o qual é indispensável para 
validação da autenticidade da emissão do 
diploma por parte do Ponto Focal. 

Número de Selos de 
Autenticidade 

84 (35%) até 2019 

 

191 (31%) até 2021 

Meses de permanência no curso (2020-2021) 
28,2 meses 2020-
2021 

Acima de 24 
meses/(4,2 meses a 

mais) 2020-2021 

Envolvimento de docentes nas atividades de 
melhorias nacionais acadêmicas e de 
procedimentos (oficinas pedagógicas, 
coordenações nacionais de disciplinas, 
membros da CAN e de Comissões Nacionais) 

103 docentes 
permanentes de 357 

28,9% 

Docentes que participam ativamente na 
redação e estruturação do material didático e 
pedagógico nas oficinas 

30 docentes de 357 8,4% 

http://www.profnit.org.br/pt/egressos
http://www.profnit.org.br/pt/trabalhos-de-conclusao-de-curso
http://www.profnit.org.br/pt/trabalhos-de-conclusao-de-curso
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Segmento: PONTOS FOCAIS 

Grupo Item Indicador / métrica 

Docentes que participam ativamente na gestão 
nacional 

58 docentes de 357 16,2% 

Docentes que orientam (incluindo os novos 
pontos focais que ainda não distribuíram as 
suas orientações devido à Pandemia da 
COVID-19) 

 83,8% 

Quadro docente: Coleta Sucupira 2021 

Permanentes 357 

Colaboradores: 116 

Visitantes: 6 

473+6 

Quadro docente: Recredenciamento para 2023-
2024 

Permanentes: 350 

Colaboradores: 119 
469 

Pontos Focais: 4 fases de entrada na Rede 
PROFNIT 

Fase 1 (2016.1): 12 

Fase 2 (2018.2): 16 

Fase 3 (2019.1): 5 

33 Pontos Focais 

 

DOCENTES 

O Projeto Pedagógico PROFNIT e as normas de credenciamentos consideram as 

categorias docente permanente, docente colaborador e visitante. Os docentes 

permanentes perfazem a maioria do corpo docente do PROFNIT, com 75% do 

total, enquanto os colaboradores perfazem apenas 25%, havendo ainda alguns 

docentes visitantes, pessoas com grande lastro na área da inovação que atuam 

pontualmente no Programa. Os docentes permanentes respondem por 79% da 

dedicação às disciplinas, sendo fortemente incentivada a participação de mais de 

um docente em cada disciplina. Em relação ao gênero, tem-se predominância do 

masculino, com 64%. Considerando os percentuais do Relatório publicado em 

2020, percebe-se que houve a manutenção da proporção entre as categorias de 

docentes. 

Conforme dados cadastrados na Sucupira, coletados em abril de 2021, o perfil de 

formação do núcleo de docentes permanentes (NDP) no PROFNIT é 

multidisciplinar e é distribuído em sete grandes áreas de conhecimento, com 

destaque para as Ciências Sociais Aplicadas (22%), Engenharias (21%), Ciências 

Extas e da Terra (19%) e Ciências Biológicas e Ambientais (17%). Esta 

multiplicidade de formação é um dos elementos que propicia o processo de a 

produção interdisciplinar. 
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ORIENTADORES DE TCC 

No curso formativo do/a mestrado/a, o projeto de pesquisa deve abranger pelo 

menos um produto bibliográfico e um produto técnico-tecnológico (PTT) e ser 

desenvolvido de forma individual, sendo orientado por no mínimo um docente do 

PROFNIT, credenciado no ponto focal do aluno, podendo ocorrer coorientações, 

de forma complementar. O coorientador pode ser docente credenciado no ponto 

focal de vínculo do discente ou mesmo de outro ponto focal ou ainda se admite 

docentes externos à Rede PROFNIT. A CAA avalia a proposta de projeto de 

pesquisa no âmbito dos TCCs, o que incluí a orientação. 

Como a Rede PROFNIT só credencia professores com doutorado é permitido que 

a orientação do trabalho de conclusão de curso seja realizada por docentes 

permanentes e colaboradores. A distribuição no período de 2020-2021 ocorreu de 

forma equilibrada, considerando que 80% dos docentes orientam até 8 trabalhos 

de conclusão de curso. Os números correspondentes a mais de 10 orientados 

(13%) não foram considerados, pois podem se referir aos casos em que ainda não 

houve a definição dos orientadores, que ocorre no segundo semestre, na ocasião 

da disciplina de Seminário de Projetos de Mestrado (SEM).  Comparando-se com 

o relatório anterior, publicado em 2020, observa-se um avanço na distribuição de 

orientandos por orientador, ou seja, um maior equilíbrio dessa distribuição, 

prevalecendo um quantitativo de 1 a 6 orientandos (67%) por orientador. 

Ciências Agrárias
12%

Ciências Biológicas e 
Ambientais

17%

Ciências da Saúde
6%

Ciências Exatas e da 
Terra
19%Ciências Humanas 

3%

Ciências Sociais 
e Aplicadas

22%

Engenharias
21%
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OFICINAS PROFISSIONAIS 

A Oficina Profissional é uma componente curricular obrigatória que propicia a 

interação dos/as mestrandos/as com empresas e Instituições de C&T e 

Inovação, sendo preparados instrumentos de avaliação dos alunos pelos 

tutores das Instituições e modelos de relatórios das atividades obrigatórias. A 

componente curricular, que conta com carga horária de 90 horas, tem sido 

considerada motivadora e revela-se material útil para o seu Trabalho de 

Conclusão de Curso. A Oficina Profissional deve ser realizada em ambiente 

profissional promotor da inovação diferente do local de trabalho do/a discente, 

para realmente se caracterizar como mais uma contribuição à sociedade. 

Todos os requisitos e procedimentos para a realização deste componente 

curricular estão disponíveis no site na página Formulários 

(http://www.profnit.org.br/formularios /), bem como nas Normas Acadêmicas 

Nacionais. 

Ao longo do tempo tem sido oportunizada a realização da Oficina Profissional 

em Fundações de Amparo à Pesquisa; Fundações de Apoio às Universidades; 

Universidades Federais e Estaduais, Institutos Federais de Pesquisa e 

Institutos de Pesquisa, nos núcleos de inovação tecnológica (NITs) 

acadêmicos, ou setores responsáveis pela gestão da Inovação na ICT; Sistema 

S (SEBRAE, SENAI, etc);  em empresas de base tecnológica; secretarias de 

ciência, tecnologia e inovação do município ou do estado; Institutos Nacionais 

de Ciência e Tecnologia (INCTs), etc. 

Os/as mestrados/as que já realizaram a Oficina Profissional tiveram a 

oportunidade de atuar em instituições de CT&I, desenvolvendo trabalhos 

relacionados à PI&TT, em apoio à prospecção de oportunidade de inovação, 

difusão da cultura da PI&TT ou do empreendedorismo inovador. Os 

treinamentos são tutorados pelos docentes e pelos profissionais atuantes nos 

NITs, Incubadoras, Gerência de Inovação do Sebrae, SENAI, Fundação de 

Amparo à Pesquisa, Secretarias de CTI, Empresas etc. Os estudantes têm a 

oportunidade de vivenciar o “modus operandi”, a infraestrutura e os cuidados 

que cada parceiro tem com o tema da propriedade intelectual, transferência do 

conhecimento, empreendedorismo e inovação, o que enriquecerá sua 

formação e aumentará o “network”. 

http://www.profnit.org.br/formularios%20/
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Com base nos dados coletados no período de 20/10/22 a 07/11/22, junto aos 

Pontos Focais, via formulário específico, no período de 2020-2021 o maior 

ofertante de ambiente para a realização de oficinas profissionais continua sendo 

o setor Acadêmico, ou seja, em Universidades Federais e Estaduais, Institutos 

Federais de Pesquisa e Institutos de Pesquisa, com 46,2%. Ou seja, igual 

contribuição expressiva da participação deste segmento na oferta para a 

realização da Oficina Profissional, isto pode se explicar pelo número de gargalos 

identificados pelos próprios alunos, muitos deles integrantes de equipes dessas 

instituições e pelo diagnóstico encontrado no  FORMICT/MCTI, especialmente no 

quesito relacionado à necessidade de criação da Política de Inovação das ICT, da 

atualização das políticas existentes à luz do novo marco legal de inovação, da 

necessidade de estruturação de setores para a realização de mapeamentos de 
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tecnologias e elaboração de minutas de contratos, orientação sobre as diversas 

modalidades de propriedade intelectual e pedidos juntos ao INPI. Em seguida, 

vem o setor governamental, com 27% e o setor empresarial com 9,4%. Observa-

se uma redução do percentual de Oficinas Profissionais realizadas no setor 

empresarial, o que pode ser explicado por um grande impacto da pandemia da 

COVID-19 sobre o setor. 

O Sistema S como um importante parceiro no recebimento de alunos para a 

realização de oficinas profissionais, contribuiu, no período de 2020-2021, com 

3,3% dos locais de realização da Oficina Profissional. Em relação a atuação em 

ONG e outras organização, houve um aumento de locais de realização da Oficina 

Profissional (14,1%), quando comparado com o relatório de 2020. 

 

OFERTA DE DISCIPLINAS ELETIVAS 

Conforme previsto no Regimento Nacional, o Art. 19 estabelece que “O projeto 

pedagógico nacional do PROFNIT oferece atividades didáticas, organizadas em 

disciplinas obrigatórias, disciplinas eletivas/optativas e Trabalho de Conclusão de 

Curso, conforme a Matriz Curricular definida pela Comissão Acadêmica Nacional”. 

O Catálogo de Disciplinas do PROFNIT, disponível em 

https://profnit.org.br/disciplinas/, é dividido em componentes curriculares 

obrigatórias e optativas/ eletivas. Destas, são previstas 13 componentes que 

abarcam as principais temáticas de pesquisa do Programa.  

A disciplina optativa/eletiva que mais vezes foi ofertada desde o início do curso 

continua sendo Empreendedorismo em Setores Tecnológicos (EMP), seguida de 

Ambientes de Inovação e suas interações sistêmicas (AMB) e Projetos em 

Ciência, Tecnologia e Inovação (PROJ). 
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PRODUÇÃO DOS DISCENTES 

De acordo com o Art. 24, do regimento Nacional do PROFNIT e da Norma 

Acadêmica Nacional vigente no período avaliado, a produção técnico-científica 

mínima consiste de um ou mais dos seguintes itens: 

• Artigos em revistas com Qualis vigente da área de Administração (item 

obrigatório) 

• Base de dados de Propriedade Intelectual, e/ou Transferência de 

Tecnologia para Inovação Tecnológica.  

• Criação de empresa/organização inovadora 

• Cursos de formação profissional ministrados para fora do PROFNIT sobre 

Propriedade Intelectual, e/ou Transferência de Tecnologia para Inovação 

Tecnológica.  

• Material didático dirigido a um público específico e sobre Propriedade 

Intelectual, e/ou Transferência de Tecnologia para inovação Tecnológica. 

• Melhoria do gerenciamento ou processo ou serviço de 

empresa/organização inovadora  

• Norma ou Marco Regulatório de Propriedade Intelectual, e/ou 

Transferência de Tecnologia para inovação Tecnológica.  

• Patente de invenção ou modelo de utilidade.  

• Relatório Técnico Conclusivo sobre Propriedade Intelectual, e/ou 

Transferência de Tecnologia para Inovação Tecnológica 

• Software / Aplicativo de Propriedade Intelectual, e/ou Transferência de 

Tecnologia para Inovação Tecnológica 

• Tecnologia social desenvolvida conjuntamente com a comunidade ou 

aplicada na interação com a comunidade. 

 

Em 2020-2021, a Norma Acadêmica possibilitava que o/a mestranda optasse 

como produto do TCC, apenas um artigo científico submetido à revista com Qualis 

no mínimo B1, e em caso de produto tecnológico, deveria também submeter um 

artigo com Qualis B3, no mínimo. Em alguns pontos focais também era exigida 

uma dissertação e o aluno cumpre a exigência pois está submetido as normas da 

ICT. A Comissão designada pela CAN para avaliar os 5 anos da CAA e revisar as 

normas, constituiu em 2021 novos critérios.  

Observa-se nos gráficos a seguir que as propostas de projetos de TCC no período 

2020-2021, propuseram expressivamente como um dos produtos do TCC o artigo 

como produto bibliográfico obrigatório. E como produto técnico-tecnológico, os 

tipos de produtos “Melhoria do gerenciamento ou processo ou serviço de 

empresa/organização inovadora” (15%); “Relatório Técnico Conclusivo sobre 

Propriedade Intelectual, e/ou Transferência de Tecnologia para Inovação 

Tecnológica” (26%);  “Material didático dirigido a um público específico e sobre 
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Propriedade Intelectual, e/ou Transferência de Tecnologia para inovação 

Tecnológica” (21%) e Software / Aplicativo de Propriedade Intelectual, e/ou 

Transferência de Tecnologia para Inovação Tecnológica (14%). Há em 2021 um 

comportamento relativamente diferenciado, se comparado a 2020, quando 

compara-se esses quatro principais PTTs. Este comportamento pode ser 

explicado pela alteração da norma acadêmica, aprovada em agosto de 2021. 
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O Regimento Nacional, no seu art.24, § 3º determina que “A produção técnico-

científica mínima para defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, bem como os 

respectivos critérios de aferição, será definida, revisada periodicamente e 

divulgada pela CAN por meio do sítio oficial do PROFNIT na internet, podendo o 

Ponto Focal estabelecer exigências adicionais”. Essa exigência resulta no 

quantitativo expressivo da produção dos discentes serem artigos com Qualis 

mínimo B2 e B3, conforme pode ser verificado no gráfico da distribuição dos 

artigos nos estratos do Qualis nos quais há autoria de discentes.  

As produções intelectuais dos discentes cadastradas na base Sucupira 

(consultada em 25/11/2022) foram consideradas no período 2020 e 2021. 

Havendo a exigência do PROFNIT de um Qualis mínimo B3 para a publicação dos 

alunos, isso se reflete na porcentagem de publicações de artigos, havendo 10% 

deles nesse estrato e 46% no estrato B2. Houve nos anos de 2020 e 2021 

publicações de artigos nos estratos A, refletindo melhora na qualidade das 

publicações.   
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Ainda com respeito aos produtos bibliográficos, destacam-se a produção de livros, 

obra completa e capítulo de livros (18%) e ainda a produção de outros tipos de 

produtos bibliográficos (46%), como trabalho em Anais em eventos técnicos 

científicos.  

Como produção técnica-tecnológica, destaca-se o desenvolvimento de material 

didático e instrucional para fora do PROFNIT relacionado a PI&TT, com 15%. 

Destacam-se também o desenvolvimento de software /aplicativos (13%) e 

Relatórios Técnicos Conclusivos (10%), estes últimos cadastrados na Sucupira, 

em grande maioria, como Relatórios de pesquisa. Chama a atenção o percentual 

da categoria “Outros”, representados por outros produtos técnicos que não estão 

contemplados entre os PPT aprovados pela nova norma do PROFNIT (cartas, 

mapas ou similares, curso de curta duração, editoria, organização de evento, 

programa de rádio ou tv, etc). Ainda, corroborando o número expressivo de 

trabalhos publicados em Anais de eventos, enquanto produção técnica, destacam-

se as apresentações em eventos (28%).  
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Considerando todas as produções 

intelectuais, dos tipos bibliográficas e 

técnicas-tecnológicas, cadastradas na base 

Sucupira (consultada em 25/11/2022), nos 

anos de 2020 e 2021, prevalecem os artigos 

em revista com Qualis.  Comparando-se os 

anos, verifica-se que as proporções das 

categorias de produção se mantiveram 

relativamente constante. 

As produções intelectuais técnicas e 

tecnológicas cadastradas na base Sucupira 

(consultada em 25/11/2022) no período de 

2020 e 2021 foram consideradas. 

Comparando-se o total de produção técnica-

tecnológica (39%) com o total das produções 

bibliográficas (61%), nos anos 2020 e 2021, 

contata-se que a produção bibliográfica é 

consideravelmente maior. 
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Ainda considerando as produções bibliográficas cadastradas na base Sucupira 

(consultada em 25/11/2022), no período de 2020 e 2021, constata-se que, como 

na produção dos discentes há o predomínio de artigos com Qualis B2, com um 

percentual médio de 20%. No entanto, percebe-se uma distribuição equilibrada 

nos estratos A (A1 a A4). Um ponto de atenção diz respeito ao número de artigos 

categorizados como “sem Qualis. Isto pode ser devido a falta de referência quanto 

à revista, visto que não foi publicado o Qualis do quadriênio 20217-2020. 

Os livros (obra completa e capítulo de livro, contribuem com 23% da produção 

bibliográfica, e ainda a categoria “Outros” (Trabalho em anais, tradução, etc), com 

22% do total da produção do tipo bibliográfica cadastrada nos anos 2020 e 2021.  
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E como forma de participação nos trabalhos orientados, ressalta-se o 

desenvolvimento de material didático instrucional sobre PI&TT para Inovação 

(9%), patentes (6%) e a elaboração de Relatórios Técnicos Conclusivos (3%), 

cadastrados na base Sucupira como Relatórios de Pesquisa. 
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PRODUÇÃO DE EGRESSOS 

A produção intelectual total, bibliográfica e técnica-tecnológica, dos egressos 

cadastrada na base Sucupira (consultada em 25/11/2022), no período de 2020-

2021, está concentrada em artigos em revistas com Qualis (48%), seguida de 

livros como obra completa e capítulos de livros, (18%). Ainda como produções 

bibliográficas, contabilizam, em menor número (6%) a categoria “Outros”(Trabalho 

em anais, tradução, etc). Os artigos técnico-científicos concentram-se no estrato 

B2 do Qualis, contribuindo com a média de 51% de todos os artigos nos quais os 

egressos figuram como autores, considerando os anos de 2020 (59%) e 2021 

(42%).  
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Quanto à Produção técnica-tecnológica, destaca-se o desenvolvimento de 

aplicativos/softwares (10%), seguido de desenvolvimento de material didático e 

instrucional de PI&TT para fora do PROFNIT (3%). Também na Sucupira aparece 

a categoria “Outros” para produção técnica (p. ex. cartas, mapas ou similares, 

curso de curta duração, editoria, organização de evento, programa de rádio ou tv, 

etc) 

 

 

 

INTERNACIONALIZAÇÃO 
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FINANCIAMENTO  

Os Pontos Focais foram perguntados quanto aos tipos de apoio, apoiadores e 

quantidade de recursos captados. Com base nos dados coletados no período de 

20/10/22 a 07/11/22, junto aos Pontos Focais, via formulário específico.  

O PROFNIT, enquanto mestrado profissional, não recebe recursos da CAPES 

para o seu funcionamento, cabendo aos diversos pontos focais buscarem apoio 

para arcar com as despesas necessárias ao funcionamento do curso no local. 

Esse apoio pode ser advindo da sua própria instituição, ou de parceiros, bem 
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como apoio financeiro ou de outra forma, como a cessão de infraestrutura para 

eventos do PROFNIT, por exemplo.  

Foram contabilizados 52 projetos, na maioria projetos de pesquisa e 

desenvolvimento e projetos de extensão, com diferentes tipos de fonte de apoio 

financeiro, sendo a grande parcela de recursos financeiros (77%) oriunda de 

entidades governamentais. As principais financiadoras são as Fundação de 

Amparo a Pesquisa dos Estados, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e as próprias instituições que sediam os pontos 

focais. O setor governamental continua sendo o principal fomentador da Rede, 

pois contribui com a maior parcela dos apoios financeiros e econômicos (recursos 

materiais, físicos e humanos, etc), para manutenção e avanço do PROFNIT. 
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CONSEDERAÇÕES FINAIS 

Neste processo de autoavaliação houve um grande esforço por parte da 

Comissão no sentido da coleta dos dados junto aos diferentes segmentos da Rede 

PROFNIT. É preciso dispor de mecanismos que promovam de forma mais eficaz 

a participação de docentes, discentes e egressos no processo de autoavaliação. 

Nesse sentido, reforçando o que já apontou o Relatório de 2020, recomenda-se a 

constituição de uma Comissão Permanente de Autoavaliação da Rede PROFNIT, 

para dar continuidade e aperfeiçoamento do processo de autoavaliação. 

Constatou-se que a os parceiros e/ou apoiadores do PROFNIT, são em sua 

grande maioria as organizações acadêmicas ou governamentais. Comparando-se 

com o Relatório de 2020, houve uma redução da adesão das empresas privadas 

ao formulário de autoavaliação.  

A realização da disciplina oficina profissional, que representa uma grande 

oportunidade de interação com a sociedade ocorre predominantemente na 

academia, ou seja, nos Núcleos de Inovação Tecnológica ou setores similares das 

ICTs. É desejável que também ocorra maior interação dos discentes com outros 

ambientes promotores de inovação, com as áreas de pesquisa e desenvolvimento 

de processos e produtos das empresas privadas.  

A questão de financiamento do Programa precisa ser repensada, na busca de 

alternativas por fontes de recursos que aumentem a possibilidade de dedicação 

dos discentes ao PROFNIT. Uma parcela considerável dos egressos, relatam não 

terem acesso a nenhum tipo de apoio durante o curso, por exemplo, bolsa de 

estudos. Muitos acreditam que um auxílio financeiro na forma de bolsa, concedido 

por órgãos oficiais de fomento ou empresas parceiras, contribuiria de forma 

expressiva à quantidade e qualidade do tempo dedicado ao programa. Persiste 

ainda grande expectativa em relação à aprovação do doutorado. Egressos 

avaliam que as produções exigidas como requisitos para obtenção do título de 

mestre apresentam um alto nível de vinculação a problemas reais impactando 

fortemente no desenvolvimento regional. Acreditam que suas produções estão 

sendo efetivamente utilizadas pela sociedade.  

Os dados demonstram que os docentes permanentes, de forma majoritária, têm 

formação em diversas áreas do conhecimento, com uma participação importante 

na área de Ciências Sociais Aplicadas. O perfil multidisciplinar do corpo docente 

contribui para a construção e a aplicação dos conhecimentos para diferentes 

processos e produtos demandados pela sociedade e constitui num diferencial da 

Rede. Além disso, ter um corpo docente multidisciplinar coloca o PROFNIT em 

consonância com seus objetivos, bem como com a área interdisciplinar da 

CAPES, para a qual o PROFNIT solicitou a migração.  
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Embora o nível de internacionalização tenha sido percebido como baixo pelos 

egressos e pós-graduandos, no período avaliado, houve muitas ações 

institucionais, dentre as quais a realização do Congresso Internacional do 

PROFNIT, com a participação relevante de parceiros estrangeiros; a participação 

de docentes em programas de pós-doutoramento e aperfeiçoamento; participação 

de docentes em missões internacionais, etc. Muitos respondentes, de diferentes 

segmentos, são de opinião, que haveria necessidade de ações adicionais de 

internacionalização, no sentido de fazer com que as produções das instituições de 

ensino e pesquisa, possam ser efetivamente utilizadas pela sociedade.  

Apesar dos esforços constantes no sentido de atualização e adequação do 

material didático, as opiniões manifestadas em respostas a questões abertas, não 

deixam dúvida, da necessidade de manutenção desses esforços. Ou seja, é 

necessário que as ações no intuito de melhoria do material didático ocorram de 

forma continuada e em sintonia com as novas tecnologias, ferramentas e 

metodologias aplicas ao processo ensino-aprendizagem. 
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APÊNDICE A – Códigos dos Pontos Focais 

Em sigilo. 

 

APÊNDICE B – Panorama do segmento SOCIEDADE. 
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APÊNDICE B1 – Dashboard do segmento SOCIEDADE. 
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APÊNDICE C – Panorama do segmento EGRESSOS 
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APÊNDICE C1 – Dashboard do segmento EGRESSOS 

Publicado 

 

APÊNDICE D – Panorama do segmento DISCENTES 
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APÊNDICE D1 – Dashboard do segmento DISCENTES 
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APÊNDICE E – Panorama do segmento DOCENTES 
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APÊNDICE E1 – Dashboard do segmento DOCENTES 
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APÊNDICE E2 – Número de orientados de DOCENTES 
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APÊNDICE F – Panorama do segmento PONTOS FOCAIS 
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