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Apresentação
Este documento apresenta resultados da primeira aplicação do instrumento de 
autoavaliação do PPGDg, durante o ano de 2020.
Sabe-se dos imensos desafios enfrentados durante a pandemia, o que certamente 
impactará os resultados deste ano e nos anos subsequentes, sobre os indicadores 
daquilo que se afere como a qualidade de um programa de pós-graduação.
A partir do entendimento de que é uma autoavaliação multidimensional e que 
estamos avaliando um processo em curso, e não apenas os produtos finais, aqueles 
que podem ser mensurados quantitativamente, apresentamos os primeiros dados e 
análises preliminares de um percurso que se consolidará no próximo quadriênio.
Assim, este relatório apresenta os primeiros resultados da autoavaliação e plano de 
ação imediato, com desdobramentos pontuais naquilo que pode ser rapidamente 
corrigido. Os processos mais amplos serão aprofundados no início de 2021, com a 
elaboração do Planejamento Estratégico do PPGDg-UFMA para o período 2021-2028, 
abrangendo os próximos quadriênios. 
Deste modo a autoavaliação, desenvolvida de forma sistemática e contínua, 
anualmente, é a abordagem que defendemos, pois assegura proximidade entre 
avaliador e avaliado e permite aprofundamentos de natureza qualitativa e 
contextualizada.

- Relatório docentes



Procedimentos e implementação

• Sensibilização – Promoção de reunião ampliada com o corpo docente. Houve 
bastante adesão, mas por problemas técnicos na rede de toda a cidade a reunião 
não aconteceu. A apresentação com os procedimentos definidos pela comissão de 
avaliação foram explicados em áudio anexado à apresentação.

• Método – Aplicação de questionário. Conforme  orientação recebida em 
consultoria Ad Hoc da UFPR, instituição parceira do PPGDg no PROCAD-AM que 
vem dando suporte ao programa no sentido de sua qualificação, os discentes e 
egressos entrevistam seus orientadores e preencheram o formulário Google. A 
partir desses encontros, cuja duração durou cerca de 1h30, os docentes percebiam 
as lacunas de seus Lattes e em seguida procediam à atualização do currículo.

• Instrumento – Google Formulários; 14 docentes responderam.

• Acompanhamento – A coordenação acompanhou o processo de atualização dos 
Lattes, que aconteceu durante a atualização da plataforma Sucupira, enfatizando o 
que foi disposto no questionário de autoavaliação.

• Análises – Relatório com análise preliminar, aprovado pelo Colegiado do PPGDg 
em 16 de dezembro de 2020 e disponibilizado no site.



Procedimentos e implementação
• Método e Instrumento



Divulgação interna de resultados
• Análises – Relatório geral.

Perfil de publicação dos professores permanentes dos últimos 3 anos  (2017-2019)



A análise das publicações revelam alguns desequilíbrios. O primeiro é sobre os docentes.
Em um programa com mais de 10 professores permanentes, dois deles concentram 42%
das publicações. Um da linha de materiais e outro da linha de informação.

O que pode justificar o segundo desequilíbrio, a quantidade de publicações por linha. A
linha de Ergonomia publicou nesse período algo em torno da metade das demais linhas.
Isso justifica-se por ser a linha com menos docentes, até 2019.

O terceiro desequilíbrio são cinco docentes permanentes sem projeto de pesquisa
atualmente. O que pode ser justificado pelo ingresso recente de dois deles.

Além disso, nem todas as publicações estão alinhadas às linhas de pesquisa do
programa, em especial de docentes que atuam em outros programas e são de outros
departamentos da UFMA.

Divulgação interna de resultados
• Análises – Relatório geral.

Perfil de publicação dos professores permanentes dos últimos 3 anos 



Divulgação interna de resultados
• Análises – Relatório geral.

Atuação no programa

Os professores das três linhas julgam que seus projetos estão alinhados com as linhas do
programa. Entretanto, os docentes da linha de Ergonomia citaram uma baixa colaboração
entre os pesquisadores. Tal fato pode ser uma explicação da linha de Ergonomia ter metade
de publicações das demais linhas, falta de colaboração entre os professores, como também
pode ser a explicação da linha de Materiais ter mais publicações, tanto em média quanto
em número absoluto.



Divulgação interna de resultados
• Análises – Relatório geral.

Orientações concluídas

Apesar de ter pelo menos 1 orientado por professor em média, o desequilíbrio se repete. A
linha de Materiais concentra 52% das orientações. Apesar do desequilíbrio, a linha de
Materiais apresenta a melhor distribuição por linha, de 3 a 6 orientações concluídas no
período de 3 anos. A linha de Ergonomia apresenta a pior distribuição, variando de 0 a 5,
tendo um docente concentrando mais de 70% das orientações.



Divulgação interna de resultados
• Análises – Relatório geral.

Atividades



Divulgação interna de resultados
• Análises – Relatório geral.

Atividades

Há um equilíbrio entre as linhas na participação de projetos. Todas as linhas possuem
projetos coordenados por professores, seja pesquisa ou extensão, com financiamento,
participação de outras instituições, incluindo cooperações internacionais. Os projetos
mencionados no Lattes pelos docentes permanentes foram:



Divulgação interna de resultados
• Análises – Relatório geral.

Atividades

Ergonomia: projetos relacionadas à saúde, inclusão fisiológico e social e tecnológica.

o Avaliação da satisfação de uso de protetores faciais aplicados no controle de transmissão
de sars-cov-2.

o Usabilidade de aplicativos para dispositivos móveis considerando o usuário com
deficiência visual.

o Procad - comunidades criativas e saberes locais: design no contexto social e cultural de
baixa renda.

o Design de base popular e inserção social: o caso do trabalho informal em São Luís - MA.

o Design da embalagem para as memórias de resultados de urnas eletrônicas.



Divulgação interna de resultados
• Análises – Relatório geral.

Atividades

Informação: projetos com abordagens regionais, sociais e de educação.

o Procad - comunidades criativas e saberes locais: design no contexto social e cultural de baixa
renda saúde e educação ambiental comportamento infocomunicacional dos estudantes com
deficiência no ensino superior ludovicense

o Aplicativos de literatura-serviço grupo de pesquisa literatura e design de artefatos para crianças
e jovens no mundo digital rede transamazônica de cooperação em informação e conhecimento
para o desenvolvimento sustentável

o Pesquisa e produção científica na grande área das engenharias – PPCE projeto integrador na
formação de habilidades e competências internet das coisas e sistemas inteligentes no
jornalismo.

o Desenvolvimento de ambiente imersivo para a distribuição de notícias usando a tecnologia da
realidade virtual (projeto jumper)



Divulgação interna de resultados
• Análises – Relatório geral.

Atividades

Materiais: projetos de ciência dos materiais e com abordagens sociais e regionais

o Estudo dos revestimentos de fachada das edificações verticais construídas em São Luís/MA

o Estudo das argamassas de revestimento utilizadas nas fachadas das edificações verticais: um
estudo de caso na cidade de são luís/ma visando à redução de impactos ambientais e patologias

o Estudo dos traços de argamassas de assentamento e encunhamento utilizados nos canteiros de
obras da cidade de São Luís/MA

o Gendered design in steam (science, technology, engineering, art and mathematics) for low-and-
middle-income countries (lmics)

o Correspondências entre o fazer e o projetar: codesign e construção de conhecimento entre designers
e praticantes habilidosos, em sala de aula

o Design e sustentabilidade: reaproveitamento de resíduos sólidos de rochas ornamentais em projeto
de produto

o Procad - comunidades criativas e saberes locais: design no contexto social e cultural de baixa renda.

o Reaproveitamento de resíduos sólidos de rochas ornamentais em projetos de produto

Verificar a aderência dos projetos por linha de pesquisa.



Divulgação interna de resultados
• Análises – Relatório geral.

Impactos

Os docentes afirmaram que o programa tem contribuindo qualitativamente e
quantitativamente com o impacto social, envolvendo professores, alunos, comunidade em
saberes e produtos.

Na comunidade, o impacto ocorre na produção artesanal, de grupos quilombolas, em
projetos sustentáveis, de representatividade e no conhecimento técnico-científico. Tais
impactos são reconhecidos por entes públicos, como a pesquisa de resíduos e cerâmica e
possui abrangência internacional.

Nos saberes, o impacto ocorre na formação de pesquisadores e professores em
instituições privadas e públicas, do Maranhão, do Pará e do Piauí.

Como também ocorre nos principais periódicos da área e nos eventos científicos da
área com Estudos em Design, InfoDesign, Design e Tecnologia, Educação Gráfica,
Ergodesign e HCI, ABERGO, CIDI, P&D Design, entre outros. Muitas dessas publicações
ocorrem com a participação com os discentes do programa, durante ou incentivada pelas
disciplinas da pós-graduação.



Divulgação interna de resultados
• Análises – Relatório geral.

Sugestões de propostas

Sobre as publicações:
Promover publicações de forma equilibrada e colaborativa entre as linhas e entre os 
professores;
Estimular as produções com projetos de pesquisa, em especial com professores com 
baixos índices de publicações, através de parcerias e coautorias;
Criar uma revista do programa abrangendo as três linhas de pesquisa;
Valorizar a produção técnica de produtos.

Sobre parcerias
Promover novas parcerias com as empresas locais;
Promover projetos de internacionalização com parcerias para estágios;
Criar eventos anuais que possam reunir as publicações e produções do programa em 
cada linha, bem como reunir agentes públicos como forma de firmar parcerias.

Outras sugestões:
Estimular uma distribuição de orientação equilibrada entre as linhas e os docentes; 
Publicar atas e pautas das reuniões no site do programa;
Ofertar palestras para a comunidade acadêmica em geral;
Melhorar a estrutura física de laboratório para incentivar estudos avançadas na área.



Divulgação de resultados

• Perante os resultados preliminares aqui apresentados, optou-se por uma 

divulgação acessível a todos em tempo hábil para tomada de decisões.

• Oferecer comunicação dos resultados com linguagem clara e objetiva.

• Adotar mais de um meio de divulgação dos resultados.

• Após aprovação no colegiado, os resultados serão disponibilizados no 

site do PPGDg. 



Uso de resultados – Plano de Ação - 5W2H
O quê? Por que? Onde? Quando? Quem? Como? Quanto?

Planejamento estratégico. Permitir planejamento a 
médio prazo

Seminário 
dos 
docentes

Março de 
2021

Colegiado / 
docentes

Realização de 
seminário

Custo zero

Ajustar o regimento Interno 
em consonância com a 
avaliação da CAPES

Instrumentalizar a 
autoavaliação; 
credenciamento e 
descredenciamento

Colegiado Dezembro 
de 2020

Colegiado Reunião de 
colegiado

Custo zero

Regularizar diagnóstico 
individual docente e proceder 
sinalização e plano de metas

Alinhar a produção 
docente à avaliação 
anual

Colegiado Abril a 
Maio de 
2021

Coordenação Reunião com 
cada docente

Custo zero

Edital anual de tradução. Criar situações de 
incentivo à publicação 
dos egressos.

No PPGDg Já lançado 
em 2020.

Egressos e 
orientadores

Lançamento de 
edital interno.

Recurso 
FAPEMA.

Realizar credenciamento e 
descredenciamento

Criar situações de 
incentivo à publicação 
dos egressos.

Colegiado Novembro 
de 2021.

Colegiado Criação de 
comissão

Custo zero

Realização da JOPDesign 2021 Promover publicações e 
divulgação para 
egressos, discentes e 
docentes

UFMA Setembro 
de 2021

Docentes e 
discentes

Comissão 
organizadora

PROAP / 
Recurso 
próprio / 
PROCAD / 
FAPEMA



Metaavaliação

• Avaliar a própria sistemática de avaliação (formato cíclico/sazonal): deve ser realizada 
anualmente, atualizando e implementando as lacunas percebidas na análise.

• Geral – monitorar implementação de procedimentos; realizar seminário de 
planejamento estratégico com urgência.

• Preparação – Envolver e sensibilizar as pessoas para os aspectos políticos e  técnicos da 
autoavaliação, identificando pontos fortes e fracos do programa: divulgar a importância 
da autoavaliação, por meio do conhecimento da ficha de avaliação, qualis da Área, etc.

• Implementação – Desenvolver métodos e instrumentos alinhados, critérios e 
indicadores para monitoramento da qualidade da formação discente com dados 
qualitativos e quantitativos. Promover a autoavaliação anualmente; instauração de 
comissão.

• Disseminação (e uso) dos resultados – Divulgar na página do programa; utilizar o 
diagnóstico no planejamento estratégico do PPGDg. 



@ppgdg_ufma
ppgdg.ccet@ufma.br
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