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Apresentação 

 

Desde a sua implantação, o PPGEO/Unimontes realiza, anualmente, 

um Workshop com o objetivo de captar aspectos relativos ao funcionamento 

do programa. Todo o corpo docente e discente participa dessas reuniões de 

trabalho, cujo resultado possibilita o planejamento das atividades do 

programa. A ênfase é no diagnóstico de pontos fortes e potencialidades, 

tanto quanto de pontos que podem ser melhorados a partir de sugestões. 

O processo de autoavaliação é incentivado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A autoavaliação 

desenvolvida de forma sistemática e contínua, assegura proximidade entre 

avaliador e avaliado e permite aprofundamentos de natureza qualitativa e 

contextualizada.  

Partindo da premissa de que na medida em que se potencializa o 

autoconhecimento se atinge um melhor desempenho, o PPGEO coloca em 

prática uma outra sistemática de autoavaliação, numa perspectiva 

processual, sem abandonar a realização do Workshop anual. Essa nova 

proposta de autoavaliação está em consonância com o PDI (Plano de 

Desenvolvimento Institucional) da Unimontes e com o Projeto de 

Autoavaliação Institucional da CPA (Comissão Permanente de Avaliação). A 

CPA da Unimontes, de acordo com suas atribuições, realiza a autoavaliação 

da Universidade com os docentes, técnico-administrativos e discentes dos 

cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, a Avaliação 

Institucional/Unimontes atende à proposta do MEC com avaliações como o 

Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) e, mantém, ainda, 

atualizados os dados da Universidade por meio do Censo da Educação 

Superior, cujos resultados geram insumos para o cálculo dos Indicadores de 

Qualidade da Educação Superior. 
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Processo de autoavaliação PPGEO 

 

Respondendo a orientações da CAPES quanto à implementação de 

uma política de autoavaliação por partes dos programas de pós-graduação, o 

PPGEO instituiu uma Comissão de Autoavaliação, responsável por elaborar 

a proposta que, após apreciação do colegiado, foi colocada em prática. A 

Comissão foi constituída pelos professores Anete Marília Pereira, Cássio 

Alexandre da Silva, Cristiano Marcelo de Souza e Pedro Ivo Jorge Gomes.  

Constitui o objetivo geral da proposta avaliar as ações de gestão 

acadêmica e administrativa desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Geografia, com vistas ao alcance dos indicadores de 

qualidade adotados a partir das dimensões da avaliação da CAPES. De 

forma específica objetivou-se:  

✓ Identificar (fatores positivos e negativos) que interferem na 

qualidade do PPGEO;  

✓ Construir um sistema de informações para o acompanhamento 

das ações do programa;  

✓ Colaborar para a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, 

da inserção social e da gestão do PPGEO. 

 

As etapas da autoavaliação seguem, de maneira geral, cinco fases:  

✓ Preparação; 

✓ Implementação; 

✓ Divulgação; 

✓ Uso dos resultados; 

✓ Meta-avaliação.  

Na fase de preparação foram realizadas reuniões da comissão de 

autoavaliação para estudo e levantamento das ações de avaliação já 

existentes na instituição, discussão e elaboração do projeto de 

autoavaliação. 

Na fase de implementação foi definido o escopo da autoavaliação, bem 

como o instrumento avaliativo que melhor se adequasse ao momento de 

trabalho virtual decorrente da pandemia da COVID 19. Em seguida 

procedeu-se a execução da avaliação, coleta das informações, 

sistematização e análise do resultado. A elaboração de relatórios também 

ocorreu nessa fase. 

Na fase de divulgação foi disponibilizado no site o resultado dos 

questionários aplicados acrescido da análise. Também foi assunto debatido 

em reunião do colegiado do programa. Após essas etapas foi elaborado o 
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relatório final, que subsidiará o planejamento para as mudanças que serão 

implementadas nos próximos quatro anos. Neste planejamento constarão as 

ações que compõem as fases finais do processo avaliativo, quais sejam o 

uso dos resultados e meta-avaliação. 

Nesse sistema de autoavaliação, além da análise de dados internos da 

secretaria e dos relatórios anuais da produção de cada docente, foi feita uma 

consulta à comunidade do PPGEO (docentes e discentes) por meio de 

formulário específico. O formulário de autoavaliação teve como objetivo 

básico identificar a percepção dos docentes e discentes no que se refere a 

disciplinas ofertadas, pesquisa em andamento, estrutura dos laboratórios, 

site, normas do programa, entre outros. O referido formulário foi produzido 

utilizando a plataforma https://docs.google.com/form e disponibilizado a 

docentes, discentes e egressos do PPGEO. A íntegra deste formulário pode 

ser acessada clicando aqui 

 

 

Relatório da autoavaliação 2021 

 

Participaram do questionário de autoavaliação 43 pessoas com parcela 

amostral de 69,7% de discentes regulares e egressos do PPGEO. A outra 

parcela de 27,9 contempla docentes do programa (Figura 1).   

 

 

 
Figura 1. Categoria das respostas do questionário de autoavaliação PPGEO.  

 

 

 

 

https://forms.gle/V8yjmCR8vNTauU7V6


 

 

 

6 

 

O questionário aplicado possui as seguintes dimensões:  

✓ Infraestrutura;  

✓ Estrutura do programa/curso; 

✓ Avaliação dos docentes e avaliação da orientação; 

✓ Pesquisa 

✓ Egressos  

Além disso, espaço para sugestões também foram incorporados.  

 

 

Infraestrutura 

Site 

 

Uma janela de comunicação direta com discentes, docentes e 

sociedade de maneira geral, são as informações disponibilizadas no site do 

PPGEO. O site do PPGEO passou por atualizações constantes, tanto no 

aspecto de layout quanto informacional. Isso refletiu na percepção dos 

entrevistados que classificam o site com nível Bom a Excelente quanto a 

visibilidade de informação, bem como as atualizações.   

Sugestão: 

A sugestão principal é apresentar links para eventos científicos, bem 

como divulgação de pesquisas dos docentes e discentes do programa.  

Atualmente, um esforço maior do PPGEO tem sido priorizar também as 

redes sociais para esses fins. No cenário atual de pandemia, vários eventos 

científicos ocorrem de forma online e são divulgados principalmente em 

redes sociais. Do mesmo modo, a divulgação de trabalhos científicos de 

docentes e discentes do programa. A vantagem das redes sociais é a 

capacidade de alcançar maior público devido a estratégia de engajamento de 

publicações.  
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Figura 2. Percepção quanto a estrutura do site em quesitos de visibilidade, informação, 
atualização e layout. 

 

Secretaria do PPGEO 

 

Apesar da condição da pandemia e como o funcionamento da 

secretaria no espaço físico está indisponível, o PPGEO preza pela 

pessoalidade no atendimento aos discentes e docentes ao programa. A 

estratégia é usar redes sociais, telefone, WhatsApp, e-mail, dentre outros 

métodos para disponibilizar informações. Essa estratégia refletiu na 

classificação de nível Bom a Excelente da secretaria.  

 
Figura 3. Níveis de classificação da qualidade do funcionamento da secretaria da Pós-
graduação PPGEO-Unimontes. 

Sugestões: 
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As sugestões convergem para necessidade de um funcionário fixo na 

secretaria do PPGEO.  

 

Laboratórios do PPGEO 

 

O PPGEO possui laboratórios que permitem o desenvolvimento das 

pesquisas e também atividades ligadas ao ensino, o que possibilita a 

integração graduação e pós-graduação. Todos os laboratórios possuem 

página no site do PPGEO (https://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/) 

Lista: 

✓ Laboratório de Estudos Urbanos e Rurais – LAEUR 

✓ Laboratório de Geoprocessamento 

✓ Laboratório de Geografia Econômica 

✓ Centro de Estudos para Convivência com o Semiárido – CECS 

✓ Núcleo de Estudos Sismológicos da Unimontes 

✓ O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografia Rural – NEPGeR 

✓ Núcleo de Estudos e Pesquisas Regionais e Agrários – NEPRA 

✓ Laboratório de Educação Geográfica e Estudos populacionais – 

LABEGEOEP 

✓ Núcleo de História e Cultura Regional – NUHICRE 

 

Considerando as respostas da autoavaliação, metade dos 

entrevistados considera que a condição de estrutura de laboratórios Boa 

para condução de pesquisas. A outra parcela de respostas é subdividida em 

classificações de Excelente (20,9%), Não sabem opinar (14%), Regular 

(14%) (Figura 4). A classificação como regular é um alerta ao PPGEO, isso 

pode ter relação com respostas majoritariamente dos novos discentes, os 

quais tiveram contato com a estrutura física da Unimontes limitado devido ao 

cenário de pandemia. Portanto, novas estratégias de inserção na área de 

pesquisa por meio de laboratórios devem ser buscadas pelo corpo docente 

do PPGEO.  

 

https://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/
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Figura 4. Níveis de classificação da qualidade da infraestrutura de laboratórios de 
pesquisa do PPGEO-Unimontes. 

 

 

Estrutura do programa/curso 

 

Compete ao Colegiado do PPGEO: alterar currículo do programa; 

número de créditos das disciplinas; aprovar a oferta de disciplinas; fixar 

diretrizes do conteúdo das disciplinas, dentre outros competências 

detalhadas no regimento 

(https://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/regimento/).  

 

Disciplinas 

 

Considerando quadro de disciplinas ofertadas pelo PPGEO, as 

respostas da autoavaliação foram direcionadas a três âmbitos: 

i.disponibilidade compatibilidade com os créditos exigidos, ii.qualidade e 

atualidade dos conteúdos, iii. aplicabilidade para a pesquisa. Nessas 

categorias maior parte das repostas convergem para classificação Boa a 

Excelente. Entretanto, nos âmbitos avaliados, a classificação Regular revela 

certa insatisfação (Figura 5). 

Sugestões:  

Considerando a classificação regular ocupando a 3ª posição nos 

âmbitos analisados e associando com as principais sugestões, um fator que 

pode ser melhorado é a oferta de disciplinas em outras subáreas da 

geografia. Além disso, uma falta de rotatividade de professores em algumas 

disciplinas é mencionada. Apesar da dificuldade em implementar esse último 

https://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/regimento/
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fator, uma possibilidade é criar novas disciplinas com participação conjunta 

de docentes ou possibilidade de algumas disciplinas ter cooperação dos 

discentes que desenvolvem pesquisas em linhas semelhantes.  

 
Figura 5. Níveis de classificação da qualidade de âmbitos do quadro de disciplinas 
ofertadas pelo PPGEO-Unimontes. 

 

Crédito/disciplinas/cursos 

 

Conforme regimento, os estudantes do Curso de Mestrado deverão 

perfazer o mínimo de 30 (trinta) créditos, sendo que o número de créditos em 

disciplinas obrigatórias é 8 (oito). 

Conforme essa especificação regimental, apenas uma parcela de 2,3% 

considera um nível Exagerado de créditos (Figura 6).   

Sugestões: 

A sugestão dos avaliados convergem para que disciplinas tenham foco 

em produção científica. Além disso, disciplinas como geologia, geomorfologia 

são indicadas para compor a grade de disciplinas obrigatórias.  
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Figura 6. Níveis de classificação qualitativa do número de créditos exigidos durante o 
curso. 

 

Avaliação dos docentes/orientação 

 

O quadro docente do PPGEO é composto por onze docentes 

permanentes e quatro colaboradores 

(www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/corpo-docente/). 

 

Quadro de professores 

 

O questionário aplicado na autoavaliação enfocou os fatores de: 

números de professores disponíveis, conhecimento e atualização do 

orientador, e disponibilidade do docente para orientação. Nesses fatores a 

classificação qualitativa variou entre os níveis Bom a Excelente (Figura 7). A 

classificação Regular ocupou nos três fatores a 3ª posição, indicando que 

novos professores incorporados ao programa futuramente devem atender 

uma demanda crescente por novas linhas de pesquisa, disciplinas e 

orientação.  

Sugestões: 

Obrigatoriedade de um plano de orientação semestral, com datas e 

horários de atendimentos.  

 

 

 

http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/corpo-docente/
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Figura 7. Níveis de classificação qualitativa do quadro de professores disponíveis para 
orientação. 

Orientação contexto da pandemia 

Um aspecto considerado na avaliação docente foi o contexto da 

pandemia. Nesse cenário, as respostas da autoavaliação classificam a 

orientação docente como Boa (32,6%). A classificação Regular responde por 

11,6% dos entrevistados e esse valor é uma parcela importante de alunos 

regulares (Figura 8). Portanto, esforços coletivos e individuais dos 

professores devem ser direcionados para suprir a necessidade por novas 

formas orientação em contexto da pandemia.  

 

 
Figura 8. Níveis de classificação qualitativa da orientação dos discentes no contexto da 
pandemia. 
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Pesquisa 

 

O PPGEO preza pela produção científica, buscando realizar pesquisas 

com parcerias interinstitucionais e com inserção social. Esses objetivos são 

detalhados no regimento do programa 

(https://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/regimento/).  Considerado o 

processo de autoavaliação diversas questões contemplaram esses fatores.  

 

Incentivo a pesquisa 

 

Um aspecto considerado foi o nível de incentivo para desenvolvimento 

de pesquisas no âmbito do PPGEO. As respostas têm direcionamento de 

nível de incentivo variando principalmente na faixa de Bom a Excelente 

(Figura 9).   

 

 
Figura 9. Níveis de classificação qualitativa das estratégias deincentivo a pesquisa 
proporcionada pelo PPGEO.  

 

Sugestões 

A maioria das sugestões direciona para que o PPGEO organize grupos 

(docente e discente) de pesquisa com temas em comum. Embora essa 

estratégia esteja presente no programa, uma divulgação entre os alunos é 

importante.   

Outra linha apontada é o incentivo à produção de artigos científicos no 

contexto das disciplinas, bem como ampliar produtos de publicação 

incorporando os mestrandos e egressos do PPGEO. 

https://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgeo/regimento/
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Por fim, um fator limitante é a baixa quantidade de bolsas de pesquisas 

para discentes matriculados.  

 

Interação entre pesquisas docentes/discentes 

 

A interação entre docentes e discentes, inclusive entre diferentes 

linhas de pesquisas é um ponto crucial para fortalecimento do curso. Nessa 

categoria, as repostas indicam que há uma Boa a Excelente interação, 

representando 83,7% das respostas. Contudo, as classificações Regulares e 

Ruins também estão presentes nas repostas (13,9% total) (Figura 10). Essa 

parcela de respostas deve ser considerada pelo corpo docente do PPGEO, 

para que amplie cooperação para produção científica.  

 

 
Figura 10. Classificação da interação entre pesquisas dos docentes e discentes de 
diferentes linhas de pesquisa do PPGEO.  

 

Sugestões:  

Ampliar cooperações com egressos para eventos conjuntos, 

participações, organizações de coletâneas e publicações diversas. 

Praticar a interação entre as duas linhas do PPGEO por meio das 

atividades: disciplinas, pesquisas, publicações, eventos, entre outros. 

 

Cooperação: orientador e discente nas publicações  

 

Esse tópico abordado mostra a mesma tendência ao questionamento 

anterior. Em geral, há satisfação no fator de cooperação entre discentes e 
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docentes nas publicações científicas, porém, esse fator deve ser ampliado 

conforme necessidade apontada em 7% das respostas (Figura 11). Essa 

maior cooperação pode ser adquirida com incentivo de publicações com 

pesquisas científicas em andamento tanto do lado discente quanto do 

docente.  

 
Figura 11. Níveis de classificação qualitativa da cooperação entre orientador e discente na 
produção científica. 

Estratégias de divulgação de pesquisas 

 

O fator de divulgação da atividade pesquisa foi apontado como nível 

qualitativo de excelente (48,8%) e Bom (44,2%). Essas respostas estão em 

consonância com esforço do PPGEO em divulgar as atividades de pesquisas 

na rede social. O PPGEO mantém páginas no Facebook e Instagram, 

inclusive com páginas de alguns laboratórios do PPGEO.  

 
Figura 12. Classificação qualitativa sobre a forma de divulgação de atividades de 
pesquisas do PPGEO.  
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Sugestões: 

Apesar das sugestões enfatizar o trabalho de divulgação nas redes 

sociais, o envio por e-mail das publicações dos docentes e discentes é uma 

forma relatada como eficiente para divulgar as pesquisas de forma interna.  

 

Egressos 

O acompanhamento de egressos reflete o nível de qualificação e da 

formação discente que pode ser demonstrado através do destino profissional 

que os egressos assumiram (ou consolidaram). Além disso, torna possível 

monitorar o número de produções científicas dos ex-alunos. Portanto, no 

questionário uma seção exclusiva para os egressos foi contemplada.  

 

A maior parcela de egressos está vinculada como professores no 

ensino básico em municípios da região Norte de Minas Gerais (33,3%) 

(Figura 13 e Figura 14). A continuidade na área acadêmica foi registrada em 

16,7% com vínculo em outra instituição ao nível de doutorado, e 5,6% em 

especialização acadêmica. A atuação profissional em área ligada ao curso 

envolve 11,2%, e uma parcela semelhante não atua na área (Figura 14).  

 

 
Figura 13. Principais municípios onde residem os egressos do PPGEO.  
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Figura 14. Principais áreas de atuação dos egressos do PPGEO 

 

Uma etapa a ser considerada são publicações dos egressos, e nesse 

critério apenas 6,3% não se sente motivado a publicar os artigos científicos 

provenientes das dissertações (Figura 15).  

 
Figura 15. Grau de motivação dos egressos em cumprir etapa de publicação de artigo 
científico referente a dissertação. 

 

Considerações Finais 

 

O questionário revela nível de satisfação (Bom a Excelente) da 

condução do Programa de Pós-graduação em Geografia – Unimontes em 

fatores de infraestrutura, estrutura do curso, qualidade dos docentes, 

interação entre pesquisas científicas.   
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O nível qualitativo Regular ocupou para maioria das questões a terceira 

posição no ranking de avaliação. Esse resultado acende uma alerta para 

questões que devem ser priorizadas: orientação no contexto da pandemia, 

cooperação entre discente e docentes nas publicações, cooperação entre 

linhas de pesquisas (docentes-discentes-docentes), números de professores 

disponíveis para orientação e assistência da secretaria ao discentes.     
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