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Prefácio	
	
O	I	Workshop	de	Avaliação	Interna	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Física	da	
UESC	ocorreu	em	02	de	março	de	2016.	Para	este	evento	foram	convidados	todos	
os	 docentes	 e	 discentes	 do	 programa	 (com	 uma	 participação	 especial	 da	 Pró-
Reitora	de	Pesquisa	e	Pós-graduação	da	UESC,	Profa.	Élida	Paulina	Ferreira).	O	
formato	do	 evento	permitiu	 a	 todos	 expor	 suas	 visões	 sobre	o	 estado	atual	do	
programa,	 perspectivas,	 e	 problemas	 a	 serem	 superados.	 Este	 relatório	
apresenta	 de	 forma	 sucinta	 as	 principais	 conclusões	 deste	 trabalho.	 Em	
particular,	 identificamos	 alguns	 gargalos	 que,	 necessariamente,	 devem	 ser	
solucionados	 caso	 queiramos	 consolidar	 nosso	 curso.	 Aqui	 também	
apresentamos	 parte	 das	 soluções	 que	 deverão	 ser	 implementadas	 no	 curto	
prazo,	e	cuja	execução	poderá	ser	avaliada	no	próximo	Workshop,	a	ser	realizado	
em	2	anos.	Gostaríamos	de	registrar	um	agradecimento	especial	à	Sra.	Roberta	
Carvalho,	 secretaria	do	Profísica,	que	nos	auxiliou	no	planejamento	e	execução	
do	evento.	
	

Ilhéus,	03	de	março	de	2016	
A.H.	Cerqueira	
A.S.	Miranda	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	



1	-	Introdução	
	
O	 programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Física	 da	 UESC	 (Mestrado	 Acadêmico),	 ou	
PROFÍSICA,	 foi	 criado	 em	 2009.	 Nestes	 sete	 anos,	 a	 principal	 mudança	 que	
ocorreu	no	curso	foi	a	criação	de	uma	nova	linha	de	pesquisa:	Teoria	de	Campos	
e	Ótica	Quântica.	 Esta	 linha	 somou-se	 às	 originais,	 que	 são	Astrofísica	 e	 Física	
Nuclear	 Teórica	 e	 Experimental.	 Sua	 inclusão	 mostrou-se	 acertada,	 tendo	 em	
vista	 a	 qualidade	 do	 corpo	 docente	 envolvido	 e	 sua	 capacidade	 de	 atração	 de	
alunos	 (50%	dos	 alunos	 no	 processo	 seletivo	 de	 2016.1	 foram	 absorvidos	 por	
esta	 linha).	Novos	 docentes	 foram	então	 credenciados	 ao	 programa	 (tendo	 em	
vista	 a	 criação	 da	 nova	 linha),	 assim	 como	outros	 foram	descredenciados	 (por	
não	atingirem	os	índices	acadêmicos	de	produtividade	compatíveis	com	o	curso).	
	
Alguns	 índices	 importantes	 para	 a	 avaliação	 do	 Programa	 na	 Área	 de	
Astronomia/Física	da	CAPES	melhoraram	substancialmente.	Dois	destes	índices	
mostram	 uma	 clara	 tendência	 de	 melhora,	 quais	 sejam:	 i)	 o	 número	 de	
publicações	com	discentes	(no	triênio	2013-2015,	este	índice	foi	de	0.29,	muito	
próximo	 ao	 considerado	 MB,	 que	 é	 0.3)	 e	 ii)	 o	 tempo	médio	 de	 titulação	 dos	
alunos	(nas	últimas	seis	defesas	do	programa,	todas	ocorridas	em	2016,	o	tempo	
médio	foi	de	23.3	meses).	Outro	ponto	importante	foi	o	crescimento	das	frações	
de	 docentes	 autores,	 por	 docente	 total,	 com	 publicações	 em	 extratos	 QUALIS	
elevados.	No	triênio	2013-2015,	obtivemos	os	seguintes	índices:	0.66	(A1->	A2),	
0.69	(A1->B1)	e	0.93	(A1->B5),	que	são	números	melhores	ou	comparáveis	aos	
índices	 nacionais	 (na	 última	 avaliação	 trienal,	 programas	 que	 atingissem	 pelo	
menos	dois	dos	seguintes	 índices:	0.5	em	A1->A2,	0.7	em	A1->B1	e	0.8	em	A1-
>B5,	seriam	considerados	MB	neste	importante	quesito).	Por	outro	lado,	quando	
consideramos	 as	 publicações	 por	 docente	 permanente,	 nossos	 números	 são	
inferiores	 às	 médias	 nacionais.	 Em	 resumo,	 nosso	 programa	 publica	 em	 boas	
revistas,	mas	em	baixa	quantidade.		
	
Sabemos	que,	nesta	área	(Astronomia/Física),	a	qualidade	das	dissertações	(ou	
seja,	a	taxa	em	que	estas	dissertações	são	transformadas	em	artigos	publicados	
em	 boas	 revistas),	 o	 tempo	 de	 titulação	 e	 a	 qualidade	 do	 corpo	 docente	
(publicação	e	orientação)	são	três	 itens	primordiais	para	uma	boa	avaliação	do	
curso.	
	
Nosso	objetivo	é	consolidar	o	PROFÍSICA	no	curto	e	médio	prazo	-	o	que	significa	
atingir	uma	nota	4	na	avaliação	do	atual	quadriênio	(2013-2016)	e	manter	(ou	
ampliar)	 a	 nota	 na	 avaliação	 do	 próximo	 quadriênio	 (2017-2020).	 Para	 isto,	
temos	que	criar	as	condições	para	i)	atingir	os	parâmetros	de	referência	nacional	
e	ii)	manter	estes	parâmetros	ao	longo	do	tempo.		
	
Este	 documento	 reúne	 as	 perspectivas	 das	 linhas	 de	 pesquisa	 envolvidas	 no	
programa	(Seção	2)	e	as	necessidades	(Seção	3)	que	o	programa	tem	para	atingir	
os	 objetivos	 mencionados	 no	 parágrafo	 anterior,	 tanto	 do	 ponto	 de	 vista	 dos	
discentes	quanto	do	corpo	docente.	Na	Seção	4,	apresentamos	algumas	metas,	e	
na	Seção	5	nossas	conclusões	sobre	este	exercício	de	planejamento.	
	
	



	
	
2	-	Perspectivas	
	
O	 presente	workshop	 foi	 formatado	 de	modo	 que	 os	 discentes	 do	 programa	 e	
representantes	das	linhas	de	pesquisa	pudessem	expor	livremente	suas	opiniões	
sobre	 o	 programa,	 bem	 como	 suas	 propostas	 de	 melhoria.	 Nesta	 Seção	
apresentaremos	um	resumo	de	cada	um	destes	representantes	em	separado.	
	
2.1	Perspectivas	segundo	os	discentes:	
	
Os	 discentes,	 por	 meio	 de	 seu	 representante	 junto	 ao	 Colegiado	 do	 Profísica	
(Pedro	Antônio	Batista	Brito),	apresentaram	sua	visão	do	programa	a	partir	de	
um	 questionário	 aplicado	 aos	 egressos	 e	 aos	 alunos	 atuais.	 Os	 detalhes	 desta	
pesquisa	 de	 opinião	 estão	 apresentados	 no	 Apêndice	 I.	 Aqui,	 vamos	 elencar	 o	
que,	sob	a	ótica	destes	discentes,	é	um	gargalo	para	o	programa	e	cuja	solução	
deve	ser	vista	como	uma	meta	a	ser	alcançada.	
	

i) Baixa	procura	pelo	programa:	os	discentes	veem	a	baixa	procura	pelo	
programa	 como	 algo	 ruim.	 Segundo	 a	 visão	 destes	 discentes,	 uma	
maior	 procura	 pelo	 programa	 “atestaria”	 o	 grau	 de	 excelência	 do	
mesmo.	Uma	solução	para	este	problema	seria	uma	maior	divulgação	
do	programa.	

ii) Serviços	oferecidos	no	campus:	a	 inexistência	de	um	posto	de	saúde,	
áreas	de	convivência	e	salas	de	estudo	com	 lockers	 individuais	foram	
citados	como	um	problema.	

iii) Seminários	acadêmicos:	a	pouca	oferta	de	seminários,	além	da	pouca	
oportunidade	para	os	próprios	discentes	apresentarem	seus	trabalhos	
localmente.	

iv) A	interação	entre	os	grupos:	um	ponto	ressaltado	pelos	discentes	é	a	
pouca	interação	com	membros	de	outras	linhas	de	pesquisa.	

	
2.2	-	Perspectivas	segundo	a	linha	de	Astrofísica	
	
O	 Prof.	 André	 Ribeiro	 resumiu	 as	 perspectivas	 para	 que	 a	 linha	 de	 Astrofísica	
cresça	 em	 números	 com	 uma	 preocupação:	 o	 aumento	 constante	 da	 carga	
horária	 docente.	 Conforme	 consta	 na	 Plataforma	 Sucupira,	 tivemos	 no	 triênio	
2013-2015,	7	ocorrências	de	professores	que	excederam	300horas-aula/ano,	3	
com	 400	 horas-aula/ano	 e	 1	 com	 500	 horas-aula/ano	 (de	 aulas	 ministradas	
apenas	na	graduação	-	excetuando-se	as	aulas	na	pós-graduação).	Estes	números	
não	 são,	 certamente,	 compatíveis	 com	 as	 exigências	 de	 orientação,	 pesquisa	 e	
atividades	inerentes	à	pós-graduação	de	qualidade	em	Física.	Para	esta	linha	de	
pesquisa,	 este	 é	 o	 maior	 problema	 do	 Programa,	 e	 qualquer	 perspectiva	 de	
mudança	(nos	 índices)	visando	à	consolidação	do	programa	passa	pela	solução	
do	mesmo.	
	
2.3	-	Perspectivas	segundo	a	linha	de	Física	Nuclear	Teórica	e	Experimental	
	



O	 Prof.	 Fermin	 Garcia	 resumiu	 as	 perspectivas	 desta	 linha,	 mencionando	 que	
existe	 uma	 infra-estrutura	 de	 equipamentos	 que	 pode	 vir	 a	 ser	 considerada	
Referência	Nacional	na	área.	Em	particular,	os	laboratórios	de	Mamografia	e	de	
medição	 de	 urânio	 e	 tório,	 bem	 como	 outros	 radioisótopos,	 em	 matrizes	
ambientais.	Ressaltou	que	as	colaborações	externas	(já	existentes;	por	exemplo,	
com	 a	 USP)	 têm	 contribuído	 para	 a	 consolidação	 da	 linha	 de	 Física	 Nuclear	
Teórica.	 Também	mencionou	 que	 a	melhoria	 dos	 artigos	 (i.e.,	 estratos	 Qualis)	
passa	 por	 ter	mais	 tempo	 de	 dedicação	 para	 aprimorar	medidas	 e	 resultados,	
ressaltando	que	a	tendência	atual	da	instituição	é	exigir	uma	carga	horária	média	
de	12/h	semanais	por	docente	(sem	levar	em	consideração	as	especificidades	de	
cada	área).	Ressalta	o	trabalho	feito	nesta	linha	na	tentativa	de	incorporar	novos	
docentes	 à	 cadeia	 de	 produção	 intelectual,	 e	 aponta	 para	 um	 futuro	 em	 que	
outros	 docentes	 da	 instituição,	 que	 trabalham	 com	 Física	 Nuclear,	 possam	 ser	
incorporados	ao	Profísica.	
	
2.4	-	Perspectivas	segundo	a	linha	de	Teoria	de	Campos	e	Ótica	Quântica		
	
O	 Prof.	 Alex	 dos	 Santos	 Miranda	 apresentou	 os	 dados	 desta	 linha,	 que	 foi	
recentemente	criada	no	programa	(2014).	O	histórico	e	os	objetivos	da	criação	
da	 linha,	 o	 número	 de	 discentes	 e	 a	 produção	 científica	 no	 biênio	 2014-2015	
foram	alguns	dos	 tópicos	apresentados.	O	Prof.	Alex	destacou	que,	no	 futuro,	a	
Teoria	 de	 Campos	 e	 Ótica	 Quântica	 poderá	 servir	 de	 ‘incubadora’	 para	 uma	
hipotética	 quarta	 linha,	 assim	 como	 aconteceu	 originalmente	 com	 esta	 linha	
(onde	dois	docentes	da	linha	de	Astrofísica	e	um	da	Física	Nuclear	se	juntaram	a	
um	 novo	 docente	 para	 formá-la).	 Contudo,	 como	 perspectiva	 de	 mais	 curto	
prazo,	esta	linha	prevê	a	incorporação	de	dois	docentes	que	trabalham	próximos	
à	UESC:	um	na	Universidade	Federal	do	Sul	da	Bahia	(UFSB,	campus	de	Itabuna)	
e	 outro	 na	 Universidade	 Estadual	 do	 Sudoeste	 da	 Bahia	 (UESB,	 campus	 de	
Itapetinga).O	docente	ressaltou	também	que	a	consolidação	do	programa	passa	
pela	manutenção	de	números	mais	robustos,	e	que	não	enxerga	a	criação	de	um	
doutorado	na	instituição	com	um	corpo	docente	menor	do	que	20	pesquisadores	
(atualmente,	somos	14).	
	
3	-	Discussão	
	
Resumidamente,	 podemos	 elencar	 quais	 seriam	 as	 três	 principais	 perspectivas	
do	nosso	programa:	
	

i) redução	da	carga	horária	média	de	docência;	
ii) melhoria	 da	 infra-estrutura	 comum	 (discentes)	 e	 de	 pesquisa	 e	

laboratorial;	
iii) aumento	do	corpo	docente	qualificado.	

	
Segundo	 as	 discussões	 do	 Workshop,	 algumas	 destas	 perspectivas	 devem	 ser	
vistas	como	metas	a	serem	atingidas,	sob	pena	de	não	conseguirmos	consolidar	o	
curso.	Outras	são	metas	que	poderão	ser	atingidas	com	os	esforços	das	linhas	de	
pesquisa	do	programa	(como	o	credenciamento	de	novos	docentes).	Na	próxima	
seção	 trataremos	 de	 elencar	 estas	 metas,	 para	 que	 possamos	 avaliar	 nossos	
esforços	quando	este	workshop	for	realizado	novamente.	



	
	
4	-	Metas	
	
4.1	-	Redução	da	carga	horária	
	
Motivo:	Temos	professores	no	Profísica	que	atingem	uma	carga	horária	anual	de	
500	horas-aula	apenas	na	graduação.	Vários	docentes	 têm	carga	horária	 acima	
de	300	horas-aula/ano	(apenas	na	graduação).	Não	acreditamos	que	esta	carga	
horária	 seja	 compatível	 com	 o	 trabalho	 requerido	 para	 consolidar	 o	 curso	 (e	
manter	 a	 consolidação).	 A	 carga	 horária	média	 dos	 docentes	 no	 triênio	 2013-
2015	foi	de	~	235	horas-aula/ano.	O	objetivo	é	reduzir	este	número.	
	
Como	fazer:	Atuar	junto	à	Área	de	Física,	ao	Departamento	de	Ciências	Exatas	e	
Tecnológicas	 e,	 eventualmente,	 à	 Reitoria	 no	 sentido	 de	 alertar	 para	 este	
problema	 e	 tentar	 viabilizar	 propostas	 que	 permitam	 uma	 redução	 da	 carga	
horária	média	por	docente	do	programa.	
	
4.2	-	Melhoria	da	infra-estrutura	(discentes)	
	
Motivo:	 os	 discentes	 questionam	 a	 inexistência	 de	 locais	 apropriados	 para	
realizarem	seus	trabalhos.	Em	particular,	uma	sala	climatizada	e	a	existência	de	
armários	(com	chave)	individualizados	são	apontadas	como	solução.	
	
Como	fazer:	solicitar	à	Reitoria	a	climatização	da	sala	já	existente	e	a	instalação	
de	armários	verticais	(em	cima	da	bancada).	
	
4.2	-	Melhoria	da	infra-estrutura	(laboratorial)	
	
Motivo:	 A	 linha	 de	 pesquisa	 de	 Física	 Nuclear	 Teórica	 e	 Aplicada	 tem	 obtido	
sucessivos	recursos	para	montar	seus	laboratórios	experimentais	-	parte	destes	
recursos	 oriundos	 de	 projetos	 vinculados	 ao	 PROFÍSICA.	 O	 estabelecimento	
destes	laboratórios	como	referência	na	área	(a	nível	nacional)	foi	apontado	pela	
linha	como	uma	meta	a	ser	atingida.	
	
Como	 fazer:	monitorar	 e	 agilizar	 a	 implementação	 dos	 recursos	 já	 obtidos	 na	
melhoria	destes	laboratórios.	Atuar	junto	aos	órgãos	competentes	para	viabilizar	
a	meta.	
	
4.3	-	Credenciamento	de	novos	docentes	
	
Motivo:	A	inclusão	de	novos	docentes,	com	produção	compatível	com	os	índices	
nacionalmente	 aceitos	 para	 a	 área	 de	 Astronomia/Física,	 é	 vista	 por	 duas	 das	
três	linhas	de	pesquisa	como	importante	para	a	consolidação	do	programa.	
	
Como	fazer:	Incentivar	eventos	que	possam	reunir	estes	colaboradores.	
	
	
	



	
5	-	Conclusões	
	
A	Proposta	do	Programa	tem	sido	sistematicamente	modificada	para	apresentar	
os	 números	 positivos	 do	 programa	 de	 forma	 clara	 e	 transparente	1.	 Ações	
visando	 uma	 maior	 visibilidade	 do	 programa	 têm	 sido	 realizadas	 na	 internet	
(nova	 página	 do	 programa;	 postagens	 cotidianas	 em	 redes	 sociais,	 divulgando	
seminários,	 defesas	 de	 dissertação,	 eventos,	 etc).	 Estamos	 seguros	 de	 que	 os	
itens	 “Proposta	 do	 Programa”	 e	 “Inserção	 Social”	 devem	 mostrar	 avanços	 na	
próxima	avaliação	quadrienal.	 Estes	 itens	 são	 importantes	para	 a	 consolidação	
do	programa.	Entretanto,	como	é	bem	conhecido,	na	área	de	Astronomia/Física	
da	CAPES,	os	índices	que	mais	contribuem	para	uma	boa	avaliação	do	programa	
são	 a	 qualidade	 dos	 docentes	 e	 das	 dissertações.	 Para	 atingirmos	 estes	 dois	
pontos	de	maneira	objetiva	será	preciso	resolver	algumas	questões	internas,	que	
parecem	 impedir	 que	 atinjamos	 níveis	 considerados	 “bons”	 ou	 “muito	 bons”	
nestes	quesitos.	É	com	este	intuito	que	preparamos	este	documento,	o	qual	será	
reavaliado	 em	 um	 período	 de	 2	 anos	 (isto	 é,	 após	 a	 divulgação	 da	 próxima	
avaliação	da	CAPES).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
1	Uma	versão	da	Proposta,	relativa	ao	ano	de	2015,	pode	ser	vista	diretamente	no	
site	 da	 Plataforma	 Sucupira,	 https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/,	 no	 ícone	
“Proposta	do	Programa”.	
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RESULTADO	DA	PESQUISA	REALIZADA	ENTRE	OS	DISCENTES	(EGRESSOS	E	
ATUAIS)	DO	PROFÍSICA	

	
	
	
	
	
	
	

PEDRO	ANTÔNIO	BATISTA	BRITO	
(REPRESENTANTE	DISCENTE	JUNTO	AO	COLEGIADO)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



A.1	Introdução	
	
Até	 a	 data	 de	 realização	 deste	Workshop,	 38	 alunos	 passaram	 pelo	 programa	
(excetuando-se	 aqueles	 já	 aprovados	 para	 o	 semestre	 de	 2016.1,	 mas	 que	
efetivamente	ainda	não	haviam	iniciado	suas	atividades	quando	da	realização	do	
evento).	Destes	38	alunos,	22	alunos	concluíram	o	mestrado	com	êxito,	1	aluno	
teve	sua	matrícula	descontinuada	(por	baixo	desempenho)	e	15	alunos	estavam	
regularmente	matriculados	(quando	da	realização	do	Workshop).	
	
Este	universo	de	discentes	 (egressos	e	atuais)	 foi	utilizado	para	uma	“pesquisa	
informal”	de	opinião	 sobre	diversos	 aspectos	do	programa.	Dos	22	 egressos,	 7	
(ou	 32%)	 responderam	 ao	 questionário	 e,	 dos	 15	 alunos	 matriculados,	 11	
responderam	 (ou	 73%).	 O	 questionário	 foi	 elaborado,	 exclusivamente,	 pelo	
estudante	Pedro	Antônio	–	representante	discente	do	Colegiado	do	Programa	–	e	
continha	 perguntas	 que,	 na	 visão	 dos	 discentes,	 seriam	 importantes	 para	 uma	
prospecção.	A	ideia	por	trás	desta	ação	foi	i)	avaliar	a	visão	dos	discentes	sobre	
diversos	 aspectos	 do	 programa	 e	 ii)	 tentar	 mapear	 uma	 possível	 evolução	
temporal	desta	percepção	(ao	aplicar	o	mesmo	questionário	aos	egressos	e	aos	
discentes	atuais).	

	
O	questionário	em	si	continha	13	eixos	principais,	cada	qual	com	uma	(ou	várias)	
pergunta(s)	específica(s).	Os	13	eixos	principais	eram	os	seguintes:	
	
 
 

1) Linha	de	pesquisa	em	que	trabalha;	
2) Previsão	de	conclusão;	
3) Opção	pela	pós-graduação	na	UESC;	
4) Infra-estrutura	da	instituição;	
5) Estrutura	do	curso;	
6) Tempo	de	titulação	de	24	meses;	
7) Seminários	acadêmicos;	
8) Relação	orientando/orientador;	
9) Ambiente	acadêmico;	
10) 	Planos	para	após	a	conclusão	do	mestrado;	
11) 	Recomendação	(ou	não)	do	programa	a	outros;	
12) 	Opção	por	um	doutoramento	na	UESC	(caso	houvesse);	
13) 	Comentários	(livres).	

	
No	que	se	segue,	faremos	um	breve	resumo	sobre	alguns	dos	resultados	obtidos	
por	meio	desta	ação.	
	
A.2	-	Principais	destaques	
	
A.2.1	-	Opção	pela	pós-graduação	na	UESC	
	
Tanto	os	egressos	quantos	os	alunos	atuais	do	curso	disseram	que	a	qualificação	
do	corpo	docente	foi	importante	na	decisão	da	escolha	pelo	programa.	Na	visão	
dos	 egressos,	 contudo,	 a	 instituição	 não	 oferecia	 uma	 boa	 infraestrutura	



(salas/laboratórios/biblioteca).	Esta	visão	melhorou	com	o	tempo,	uma	vez	que	
os	 discentes	 atualmente	 matriculados	 classificaram	 a	 infraestrutura	 da	
instituição	como	“boa”2.	
	
A	 falta	 de	 áreas	 de	 convivência	 era	 um	 problema	 para	 os	 egressos.	 Os	 alunos	
atuais	 do	 curso	 percebem	 que	 houve	 uma	 melhoria	 neste	 aspecto.	 Chama	 a	
atenção,	ainda	no	quesito	“escolha	da	instituição”	(eixo	principal	3	acima),	que	a	
relação	custo/benefício	oferecida	pela	Região	(isto	é,	Ilhéus	e	adjacências)	é	um	
fator	importante	para	a	escolha	-	um	item	que	pode	eventualmente	ser	explorado	
na	divulgação	do	curso.	Contou	positivamente	para	este	 item	o	fato	de	que,	em	
geral,	 todos	 os	 discentes	 possuem/possuíram	 bolsa	 de	 estudo.	 Um	 fato	 mal	
avaliado,	tanto	pelos	egressos	quanto	pelos	discentes	atuais,	foi	a	baixa	procura	
pelo	curso.	De	fato,	nosso	curso	apresenta	uma	procura	relativamente	baixa,	seja	
pela	evasão	nos	próprios	cursos	de	Física	da	UESC,	seja	pela	pouca	inserção	do	
curso	regional	e	nacionalmente.	Este	fato	merece	bastante	atenção.	
	
A.2.2	-	Infraestrutura	da	Instituição	
	
As	salas	de	aula,	biblioteca,	secretaria	e	coordenação	do	programa	foram	vistas	
como	 boas	 para	 o	 universo	 prospectado.	 Destaque	 para	 a	 secretaria	 e	
coordenação,	que	foram	avaliados	como	“bons”	pelos	egressos	e	como	“ótimos”	
pelos	 discentes	 atuais.	 Já	 os	 serviços	 oferecidos	 pelo	 Campus	 foram	 avaliados	
como	“bom”	pelos	egressos	e	como	“ruim”	pelos	alunos	atuais.	A	Figura	1	abaixo	
dá	uma	ideia	da	metodologia	que	utilizamos	para	obter	tais	informações.	
	
A.2.3	-	Estrutura	do	Curso	
	
Foram	 feitas	 perguntas	 acerca	 das	 disciplinas,	 bibliografia	 utilizada,	 corpo	
docente	 e	 importância	 das	 disciplinas	 cursadas	 na	 carreira	 (para	 os	 egressos)	
e/ou	para	o	trabalho	de	dissertação	(discentes	atuais).	Os	alunos	também	foram	
questionados	sobre	o	uso	de	recursos	didáticos,	adequação	do	currículo	do	curso	
e	 laboratórios	 de	 pesquisa.	 Fica	 evidente	 que,	 sob	 a	 ótica	 dos	 discentes,	 ainda	
temos	 que	 melhorar	 em	 infraestrutura	 laboratorial	 de	 pesquisa	 (mal	 avaliada	
pelos	egressos	e	 relativamente	bem	avaliada	pelos	discentes	atuais).	Os	alunos	
consideram	 que	 a	 bibliografia	 utilizada	 no	 curso	 e	 o	 corpo	 docente	 evoluíram	
(passaram	de	“bom”	para	“ótimo”),	e	que	as	disciplinas	cursadas	são	importantes	
em	 suas	 carreiras	 (este	 quesito	 em	 particular	 evoluiu	 de	 regular	 para	 ótimo	 -	
ressalta-se,	 entretanto,	 que	 a	 capacidade	 de	 julgamento	 de	 um	 egresso	 com	
relação	a	este	item	deve	ser	maior,	tendo	em	vista	que	ele	ou	está	no	doutorado	
atualmente	ou	no	mercado	de	trabalho).	

																																																								
2Um	 critério	 objetivo	 foi	 estabelecido	 para	 pontuar	 respostas	 subjetivas.	 Em	
particular,	 para	 cada	 pergunta,	 eram	 oferecidas	 as	 seguintes	 alternativas	 para	
respostas:	i)	Nenhuma	das	alternativas,	ii)	Ruim,	iii)	Regular,	iv)	Bom	e	v)	Ótimo.	
A	 partir	 da	 distribuição	 das	 respostas	 (a	 uma	 dada	 questão),	 foi	 possível	
“quantificar”	 uma	 resposta,	 sendo	 o	 valor	 0	 correspondendo	 a	 “Ruim”	 e	 10	 a	
“ótimo”.	 Gráficos	 contendo	 a	 distribuição	 destes	 valores,	 para	 cada	 grupo	 de	
alunos	(egressos	ou	atuais)	e	para	cada	eixo	principal	de	perguntas	foram	então	
confeccionados.		



	
	
	

	
	
Figura	 1:	 Distribuição	 das	 “notas”	 para	 diferentes	 perguntas,	 separado	 por	
egressos	e	alunos	atuais,	referente	ao	eixo	principal	4.	
	
	
A.2.4	-	Seminários	acadêmicos	
	
Este	foi	um	item	bastante	questionado	pelos	discentes,	os	quais	avaliaram	que	os	
seminários	 que	 existem	 são	 bons,	 mas	 em	 número	 insuficiente.	 Também	
questionam	o	 fato	 de	 terem	pouco	 espaço	 para	 apresentar	 seminários	 para	 os	
membros	do	programa	como	um	todo	-	embora	indiquem	que	há	espaço	em	seus	
grupos	de	pesquisa.	Um	assunto	que	emerge	desta	discussão	é	a	pouca	interação	
entre	orientadores	de	diferentes	linhas	de	pesquisa	do	programa.	
	
	
A.2.5	-	Relação	orientando/orientador	
	
Este	 foi	 um	 dos	 itens	 mais	 bem	 avaliados,	 tanto	 pelos	 egressos	 quanto	 pelos	
discentes	 atuais.	 Em	 geral,	 alguns	 pontos	 foram	 fortemente	 melhorados	 (tal	
como	a	dedicação	dos	orientadores	com	relação	aos	orientandos,	tendo	evoluído	
de	 bom	 para	 ótimo	 de	 forma	 bastante	 contundente),	 e	 outros	 indicadores	
(cobrança	e	auxílio	por	parte	do	orientador)	se	mantem	em	ótimo	nível.	
	
	



A.2.6	-	Ambiente	acadêmico	
	
A	 qualidade	 do	 ambiente	 acadêmico	 foi	 medida	 aqui	 por	 meio	 das	 seguintes	
perguntas:	Qual	o	grau	de	 interação	com	colegas	e	pesquisadores	do	seu	grupo	
de	 pesquisa?	 Qual	 o	 grau	 de	 interação	 com	 os	 colegas	 e	 pesquisadores	 do	
programa	 (isto	 é,	 de	 outros	 grupos/linhas)?	 Excetuando-se	 o	 item	 “interação	
com	pesquisadores	de	outros	grupos/linhas	de	pesquisa”,	 que	 foi	mal	 avaliado	
pelos	 discentes,	 todos	 os	 outros	 indicadores	 foram	 considerados	 “bons”	 ou	
“ótimos”.	
	
Finalmente,	 cabe	 ressaltar	 que	 100%	 dos	 discentes	 recomendam	 o	 curso	 de	
mestrado	em	Física	da	UESC	e	que	89%	(16/18)	dos	alunos	que	responderam	ao	
questionário	 fariam	 um	 doutorado	 na	 UESC,	 caso	 houvesse	 o	 curso.	 Um	 dos	
discentes	 que	 se	 manifestou	 contra	 a	 realização	 de	 um	 doutorado	 aqui	
mencionou	 (em	 um	 comentário	 livre)	 que	 o	 curso	 não	 é	 suficientemente	
reconhecido	 nacionalmente	 -	 o	 que	 aponta,	 em	 conjunto	 com	 outros	 indícios,	
para	a	necessidade	de	consolidarmos	nosso	curso.	
	
Esta	pesquisa,	como	dissemos,	foi	conduzida	pelo	discente	Pedro	Antônio	Batista	
Brito	(representante	discente	 junto	ao	Colegiado),	que	utilizou	uma	plataforma	
web	para	 aplicar	 os	 questionários	 aos	 alunos,	 de	 forma	 anônima.	 Isto	 é,	 não	 é	
possível	 reconhecer	 o	 autor	 das	 respostas.	 Um	 e-mail	 foi	 enviado	 a	 todos	 os	
egressos	 e	 discentes	 atualmente	 matriculados	 no	 curso,	 convidando-os	 a	
participar,	espontaneamente,	da	enquete.	
	


