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CONTEXTUALIZANDO 
A ÁREA

 Número de PPG /Cursos na área 
do conhecimento da CAPES:

128 programas dos quais: 

55 com mestrado e doutorado, 

45 com mestrado, 

3 com doutorado apenas, 

25 de mestrado profissional.
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Distribuição dos PPG da área no Brasil - mapa



Distribuição dos PPG em nível nacional 
segundo os conceitos da CAPES



Alcance de 150km de raio em torno de cada PPG e Demografia, 
2019

Recomendação da 
coordenação geral da 
CAPES: 

-fusão de programas que 
se sobrepões e estão 
separados por curta 
distância. 

-De maneira geral a 
fusão de programas 
existentes, e novos 
programas em rede está 
sendo incentivada, 
mesmo para programas 
mais longes



RESULTADO DA ÚLTIMA 
AVALIAÇÃO DO PPG

[NÃO SE APLICA, POIS O PPGEC TEVE INÍCIO EM AGOSTO 
DE 2019. O PPGEC FOI APROVADO SEM CONCEITO, 
CONFORME A NOVA DIRETRIZ DA CAPES] 



RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DA ÁREA 
QUANTO ÀS PUBLICAÇÕES:

A nova classificação Qualis única dos periódicos não prejudicará a avaliação, pois 
deve-se considerar como produção qualificada do programa aquela que tem 
aderência ao programa, ou seja, se  a publicação não se encaixa nas linhas de 
pesquisa, ela não é para ser levada em conta. 

No caso de docentes que participam de 2 programas, é para considerar apenas 
as publicações do docente com os discentes do programa ou do docente 
sozinho, aquelas com discentes do outro programa não é para levar em conta.

Auto-avaliação: a publicação dos docentes que participam de outro programa 
apenas poderão ser levadas em conta se não tiver discente do outro programa. 
Atenção com isso para não termos problemas!



Comentários sobre novos critérios para submissão 
de APCNs da área Engenharias I 

(a serem adotados na avaliação dos programas já existentes)

1)40% de DP com carga de 20h (carga horária mínima: 
15h)
Auto-avaliação: ok! Dúvida: tem problema um docente 
ter 20h em 2 programas diferentes? Verificar!

2)Exclusividade de DP com o programa: mínimo de 50%
Auto-avaliação: PROBLEMA! Há apenas 2 DP (entre 8) 
que são exclusivos. Com a entrada de 2 JDP (jovem 
pesquisador) até setembro de 2020,  teremos 4DP (entre 
10) com exclusividade. Assim, até o fim do ano de 2020 
necessita-se que outro docente tenha exclusividade 
para se chegar ao mínimo.



Comentários sobre novos critérios para submissão 
de APCNs da área Engenharias I 

(a serem adotados na avaliação dos programas já existentes)

3)Quantidade mínima de DP: 12- 10* (*para casos particulares 
aceita-se 10, acho que nosso programa se encaixa, mas deve ser 
verificado)
Auto-avaliação: hoje temos 8DP (problema!). Com a entrada de 2 
JDP (jovem pesquisador) até setembro de 2020 teremos o mínimo de 
10 DP. OK para 2020!

4) % mínima de docentes permanentes: 70%
Auto-avaliação: hoje temos 8DP e 3DC (problema!). Com a entrada 
de 2 JDP (jovem pesquisador) até setembro de 2020 teremos 10 DP e 
3DC. OK para 2020!

5) % mínima de DP da instituição: 70%
Auto-avaliação: já considerando que somos UFCat, hoje temos 7 DP 
(de 8DP) ok! Com a entrada de 2 JDP: teremos 9 de 10 OK!



O quantitativo de DP e DC e a qualidade da produção dos DP são quesitos 
muito importantes para definição da nota do programa e também para evitar 
seu fechamento. Logo eles devem ser regularmente analisados fazendo 
ajustes necessários, como mudanças de categorias, novos credenciamentos, 
descredenciamentos para que o programa consiga crescer e se fortalecer. Os 
seguintes aspectos devem ser considerados para definição de docentes 
como DP ou DC ou para credenciamento e  descredenciamento:

1)obediência aos indicadores mínimos: mín de 50% de exclusividade de DP; 
mínimo de 10 DP, máximo de 30%  de DC.

2)A produção qualificada é quantificada apenas levando em conta a 
produção dos DP. Portanto, deve-se sempre avaliar se não deve haver troca 
de categorias entre os DC e aqueles DP que tenham produção muito baixa

3)Na produção qualificada do docente não pode ser levada em conta a 
produção com discente de outro programa, então no caso de 
credenciamento no meio do quadriênio deve ser melhor credenciar como 
colaborador o docente que já participa de outro programa, mesmo se o 
mesmo for produtivo (verificar com o coordenador de área), para não ter o 
risco do mesmo não ter publicação no PPGEC no fim do quadriênio

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES



PROPOSTA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: 

Estruturas e Construção Civil

 LINHAS DE PESQUISA:

- Linha 1: Mecânica das Estruturas e dos Materiais;

Docentes: Gabriela Rezende Fernandes (permanente),  José Julio de Cerqueira 
Pituba (permanente), Wellington Andrade da Silva (permanente), José dos Reis Vieira 
de Moura Júnior (colaborador), Romes Antonio Borges (permanente), Ronaldo Barros 
Gomes (colaborador)

- Linha 2: Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade na Construção Civil. 

Docentes: Antover Panazzolo Sarmento (permanente), Ed Carlo Rosa Paiva 
(permanente), Heber Martins de Paula (permanente), Enio Pazini Figueiredo 
(permanente), Anelizabete Alves Teixeira (colaborador)



Disciplinas:
3 núcleos de disciplinas:

-Núcleo I: disciplinas obrigatórias a todos os discentes;

-Núcleo II: disciplinas eletivas da linha de pesquisa 
“Mecânica das Estruturas e dos Materiais”;

-Núcleo III: disciplinas eletivas da linha de pesquisa “Gestão, 
tecnologia e Sustentabilidade na Construção Civil”.



Disciplina Núcleo Docentes Responsáveis

Metodologia Científica
(2créditos)

I Todos os docentes

Seminários
(2créditos)

I Todos os docentes

Fundamentos da Mecânica 
dos Sólidos 
(contempla conceitos básicos da linha 

Mecânica das Estruturas e dos Materiais )

(4créditos)

I Gabriela Rezende Fernandes / José Julio de 
Cerqueira Pituba/ Wellington Andrade da 
Silva

Construção Sustentável
(contempla conceitos básicos da linha 
Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade na 

Construção Civil) (4créditos)

I Heber M. de Paula/ Antover P. Sarmento /
Ed Carlo R. Paiva / Enio Pazini Figueiredo

Disciplinas Obrigatórias:



Disciplinas do núcleo II: “Mecânica das Estruturas e dos Materiais”
Disciplina Núcleo Docentes Responsáveis

Teoria da Elasticidade II Gabriela Rezende Fernandes / José Julio de 
Cerqueira Pituba

Dinâmica das Estruturas II Romes Antonio Borges/ Wellington Andrade da 
Silva

Mecânica Experimental II Wellington Andrade da Silva/ José dos Reis 
Vieira de Moura Júnior/Ronaldo Barros Gomes

Mecânica Computacional das 
Estruturas

II Gabriela Rezende Fernandes/ José Julio de 
Cerqueira Pituba

Método dos Elementos Finitos II Romes Antonio Borges / Wellington Andrade 
da Silva / José dos Reis Vieira de Moura Júnior

Métodos Computacionais em 
Ciência e Tecnologia

II José Julio de Cerqueira Pituba / Romes Antonio 
Borges/ José dos Reis Vieira de Moura Júnior/ 
Gabriela Rezende Fernandes/ Wellington 
Andrade da Silva

Tópicos Especiais I II Todos os docentes da linha “Mecânica das 
Estruturas e dos Materiais”



Disciplinas do núcleo III: “Gestão, tecnologia e Sustentabilidade na 
Construção Civil”

Disciplina Núcleo Docentes Responsáveis

Patologia e terapia das 
edificações

III Enio Pazini Figueiredo / Ed Carlo Rosa Paiva

Gestão da Produtividade e 
Consumo de Materiais

III Heber M. de Paula (Obs: apenas 1 
professor! Problema!)

Materiais Especiais Para 
Construção

III Heber M. de Paula/ Enio Pazini Figueiredo/ 
Antover P. Sarmento

Gestão Sustentável da Água 
em Edifícios

III Ed Carlo Rosa Paiva / Heber Martins de 
Paula

Desempenho e Durabilidade 
dos Materiais

III Enio Pazini Figueiredo/ Heber M. de Paula

Tópicos Especiais II III Todos os docentes da linha “Gestão, 
tecnologia e Sustentabilidade na 
Construção Civil”



PROPOSTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ENGENHARIA CIVIL 
Linha de pesquisa 1- Mecânica das 

Estruturas e dos Materiais. 

 Descrição (resumida): Elaboração e utilização de códigos 
computacionais, além do desenvolvimento de modelos 
matemáticos, numéricos ou experimentais, para simular, 
analisar e averiguar o comportamento mecânico dos materiais 
e das estruturas estejam essas sujeitas a cargas estáticas ou 
dinâmicas. O egresso terá boa formação em métodos 
numéricos, mecânica dos materiais e análise estrutural 

 Disciplinas:Teoria da Elasticidade, Dinâmica das Estruturas, 
Mecânica Experimental, Mecânica Computacional das 
Estruturas, Método dos Elementos Finitos, Métodos 
Computacionais em Ciência e Tecnologia, Tópicos Especiais I



 Linha de pesquisa 1- Mecânica das Estruturas e dos Materiais. 

 Descrição (como está no APCN) : Nesta linha de pesquisa poderão ser desenvolvidos trabalhos que 
contemplem a utilização de três diferentes tipos de Métodos: Matemáticos, Computacionais e Experimentais. Nesse 
contexto, enquadra-se a elaboração e utilização de códigos computacionais, além do desenvolvimento de 
modelos matemáticos, numéricos ou experimentais, para analisar e averiguar o comportamento mecânico dos 
materiais e das estruturas, estejam essas sujeitas a cargas estáticas ou dinâmicas. Nas análises numéricas poderão ser 
usados diferentes métodos numéricos, como os Métodos dos Elementos Finitos e dos Elementos de Contorno, os quais 
poderão ser aplicados a diversos tipos de análises estruturais como análise não linear física, não linear geométrica, 
dinâmica e multi-escala, onde a análise estrutural é feita em duas ou mais escalas, dependendo de como se faz a 
modelagem do material. Além de usar os métodos numéricos para análise estrutural, por meio de softwares 
comerciais ou códigos computacionais já desenvolvidos, poderão também ser desenvolvidas novas formulações 
para análise estrutural. Pretende-se ainda investigar aspectos práticos, analíticos e numéricos de problemas que 
envolvam vibração de sistemas estruturais e mecânicos de diferentes tipos, além de considerar pesquisas 
relacionadas à integridade estrutural. Poderão também ser realizados ensaios experimentais com o objetivo de 
analisar o comportamento mecânico de estruturas, fazer a caracterização de materiais, desenvolver técnicas de 
monitoramento estrutural ou para validação de modelagens numéricas. Além disso, para modelar o comportamento 
do material numa análise não-linear física convencional, poderão ser utilizados e desenvolvidos diferentes modelos 
constitutivos, como: modelos de dano, plasticidade, fratura, contato e viscoelásticos. Serão também estudadas  
e/ou desenvolvidas formulações, por meio de métodos numéricos, para modelar a microestrutura do material, 
denominada de EVR (Elemento de Volume Representativo) numa análise multi-escala, onde a resposta constitutiva 
do material é dada pela resposta homogeneizada do EVR. 

 Os Métodos Matemáticos caracterizam-se pela ênfase a aspectos matemáticos da ciência, tendo como objetivo a 
compreensão de modelos e teorias, para que se possa definir o instrumental matemático adequado à descrição de 
fenômenos e à obtenção de resultados. Os Métodos Computacionais focam no desenvolvimento de modelos 
numéricos robustos e confiáveis, a serem utilizados na análise estrutural ou na proposição de formulações para 
simular o comportamento dos materiais, estruturas e outros sistemas e processos. Os Métodos Experimentais tem sua 
base fundamentada tanto no desenvolvimento de técnicas modernas voltadas à inovação tecnológica como na 
interpretação de resultados experimentais obtidos pelo uso de instrumentação científica adequada.



PROPOSTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA CIVIL 

Linha de pesquisa 2- Gestão, Tecnologia e 
Sustentabilidade na Construção Civil. 

Descrição (resumida): Pesquisas sobre patologia e durabilidade 
das estruturas, desenvolvimento e estudo de materiais alternativos, 
gestão da produção na construção civil, planejamento sustentável do 
ambiente construído, conforto térmico nas edificações. O egresso terá 
boa formação em Construção Civil, e mais especificamente, em gestão 
sustentável das edificações e em desenvolvimento e utilização de novas 
tecnologias e materiais, que sejam ambientalmente amigáveis.

 Disciplinas: Patologia e terapia das edificações; Gestão da 
Produtividade e Consumo de Materiais; Materiais Especiais 
Para Construção, Gestão Sustentável da Água em Edifícios, 
Desempenho e Durabilidade dos Materiais, Tópicos Especiais II



 Linha de pesquisa 2- Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade na 
Construção Civil. 

 Descrição (como está no APCN): O atual estágio econômico e a expectativa de um retorno do 
crescimento econômico do país exigem a proposição de soluções de elevado conteúdo de inovação, diante das 
demandas de resultados quanto à qualidade, custos, prazos e a sustentabilidade, de forma a satisfazer às 
necessidades dos usuários e da sociedade. Portanto, nesta linha de pesquisa, com a aplicação de soluções 
técnicas e inovadoras, na área de Construção Civil, pretende-se analisar a relação dos sistemas de gestão da 
construção desde a perspectiva da garantia da qualidade no processo de planejamento, projeto, fabricação de 
materiais, execução e manutenção das construções, associando esta gestão à área de materiais, serviços e 
sistemas construtivos, enfocando a sustentabilidade estruturada na política de caracterização de materiais 
ecoeficientes; reaproveitamento dos resíduos de construção civil, mineração, indústrias e agroindustrias da região; 
caracterização e prevenção de manifestações patológicas nos materiais e nos sistemas construtivos; estudo do 
projeto, execução, uso e operação de sistemas prediais hidráulicos e sanitários. Além disso, serão propostos estudos 
para melhorar a gestão da produtividade na Construção Civil, a durabilidade e o “ciclo de vida” das estruturas e 
dos materiais, estratégias para a gestão, desenvolvimento e coordenação de obras, assim como sua avaliação e 
retroalimentação. Com relação à sustentabilidade na Construção Civil, pretende-se propor estudos relacionados 
ao planejamento sustentável das edificações; à eficiência energética; ao reuso, reciclagem e redução de resíduos 
na construção civil; ao conforto térmico nas edificações; ao uso de produtos e tecnologias ambientalmente 
amigáveis; a melhorias nos indicadores de eco-eficiência; e à gestão da água nas edificações. Nesse contexto, 
poderão também ser propostas pesquisas sobre o desenvolvimento e emprego de materiais alternativos para a 
Construção Civil, tais como, concretos especiais com adições de resíduos da construção e de outros processos 
industriais, com fibras, tal como a casca de arroz e bagaço de cana de açúcar, com adições minerais oriundas do 
co-processamento energético, tais como as cinzas da queima da casca de arroz e do bagaço de cana, com 
resíduos de minérios, entre outros, novos materiais para alvenaria de vedação (solo-cimento, solo-cal com adição 
de resíduos e bambu) e novos materiais para pavimentos.



PROPOSTA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

Disciplinas de formação para a 
pesquisa

 Metodologia Científica em Engenharia Civil

 Seminários

 Obs: há atividades complementares relacionadas à 
formação em pesquisa como: publicação de artigos 
científicos.



Disciplinas de formação didático-
pedagógica

 Não há disciplina específica para esse fim, mas há a 
disciplina Seminários que auxilia nessa formação, já que 
o discente deve apresentar vários seminários ao longo do 
curso.

 O estágio docência pode ser feito e aproveitado como 
atividade complementar, mas o mesmo é obrigatório 
apenas para bolsistas CAPES e para outras bolsas. 

 Há também atividades complementares relacionadas 
à docência como: ministrar curso ou mini-curso e 
apresentação de trabalho em evento científico.

Proposta do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil 



SOBRE REGULARIDADE DAS 
DISCIPLINAS

 Disciplinas de oferta regular anual obrigatória:

Metodologia Científica,

Seminários, 

Fundamentos da Mecânica dos Sólidos, 

Construção Sustentável

 Disciplinas de oferta esporádica 

Tópicos Especiais I, Tópicos Especiais II

 Demais disciplinas – serão ofertadas de acordo com a 
demanda.



SOBRE ALUNOS ESPECIAIS

 Na chamada para aluno especial, limitam-se vagas para candidatos que 
não sejam discentes (em nível de graduação ou pós-graduação) da UFG 
e que sejam portadores de Diploma de Graduação (ou que tenham 
comprovante de Conclusão do Curso de Graduação ou Termo de 
Colação de Grau) na formação exigida.

 Além dos candidatos definidos acima, poderão se inscrever como alunos 
especiais no PPGEC: i) alunos de outros programas de pós-graduação 
Strictu Sensu da UFG; ii) alunos de graduação da UFG desde que 
obedeçam a um dos seguintes critérios (em acordo à resolução conjunta 
CONSUNI/CEPEC N. 01/2017): a) tenha média global igual ou superior a 
oito (8,0) ou média relativa > 1,0, b) apresente carta de recomendação do 
professor-orientador em programas institucionais de iniciação científica e 
tecnológica, de extensão e cultura, iniciação à docência, educação 
tutorial, ou correlatos, justificando o interesse e a importância da disciplina 
para a formação do estudante; c) apresente carta-convite do professor 
responsável pela disciplina na pós-graduação, justificando o interesse e a 
importância da disciplina para a formação do estudante.

 O número de vagas para discentes da UFG (seja de graduação ou pós-
graduação) será definido pelo(s) professor(es) responsável(veis) pela 
disciplina, mas a coordenação encoraja que sejam aceitos todos os 
discentes da UFG que tenham solicitado vaga.



Linha de pesquisa 1- Mecânica das 
Estruturas e dos Materiais

Projetos vinculados à esta linha 

Proposta do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil 



José Julio de Cerqueira Pituba (Coordenador)

1. CONTRIBUIÇÃO À ANÁLISE DE ESTRUTURAS UTILIZANDO MODELAGEM CONVENCIONAL E EM DIFERENTES ESCALAS
Data de início: 01/03/2016           Finalizado: 03/2019
Linha de Pesquisa do programa: Mecânica das Estruturas e dos Materiais 
Descrição: O projeto de pesquisa trata da investigação dos fenômenos dissipativos envolvidos no comportamento mecânico de 
materiais heterogêneos, como por exemplo, compósitos de matriz metálica e matérias frágeis. Numa primeira etapa, procura-se 
utilizar modelos convencionais de dano para a proposta de estimativa de deslocamentos em peças de concreto armado em 
regime de serviço. Numa segunda etapa, o projeto de pesquisa está ligado a uma abordagem em diferentes escalas, 
procurando-se analisar a microestrutura de materiais heterogêneos até seu colapso e, sua influência na resposta macroscópica 
de estruturas formadas por esses materiais. Para tanto, uma modelagem multi-escala para a transição micro/macro que leve em 
conta fenômenos de localização dos processos de danificação será proposta. Na microestrutura, modelos constitutivos baseados 
na Teoria da Plasticidade, Mecânica do Dano, Mecânica da Fratura e do Contato serão utilizados. Um critério para a identificação
da condição de ruptura da microestrutura será desenvolvido. Numa visão ampla, objetiva-se verificar que é possível modelar a 
resposta macromecânica de materiais com características bastante complexas através de modelos constitutivos relativamente 
simples quando empregados na micro-escala. Após o desenvolvimento dos modelos em questão, os mesmos serão 
implementados em um código computacional para análise multi-escala. Nesse caso, a resposta de modelos constitutivos 
convencionais é substituída pela resposta homogeneizada de um elemento de volume representativo (EVR). No primeiro 
momento, análises numéricas serão realizadas em EVRs utilizando diferentes condições de contorno com o intuito de verificar a 
precisão dos resultados qualitativos. Finalmente, análises bidimensionais serão conduzidas para simular o comportamento de 
materiais heterogêneos utilizando as modelagens propostas segundo uma abordagem multi-escala comparando-se com 
resultados disponíveis na literatura e resultados obtidos com modelagens convencionais de estruturas. 

Financiador: Bolsa PQ CNPq 2016-2019; Auxílio de R$32200,00 da Chamada Universal 01/2016
Professores do Programa: José Julio de Cerqueira Pituba (Coordenador) e Gabriela Rezende Fernandes (integrante) 
Docentes externos: Eduardo Alberto de Souza Neto (Swansea University/UK)
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (1) . 
Resultados: Até o momento, o projeto obteve aprofundamento no entendimento do comportamento micormecânico de matérias 
heterogêneos, assim como resultados em multi-escala.
Produtos: 2 artigos em periódico Qualis A2, dois B1, três B2 e um B5, além de três capítulos de livro e dois livros editados de 
congresso. O aluno Wanderson dos Santos já publicou um artigo A2 e outro B2 de suas ICs, além de apresentar os resultados em 3 
congressos (CONPEEX em Goiânia) e ser selecionado entre os cinco melhores trabalhos de IC do PIBIC/UFG 2015-2016. A aluna de 
mestrado Paula Andrade teve um artigo publicado num periódico B5. A aluna Wanessa Quaresma apresentou trabalho no 
Cilamce 2016 publicou um artigo B5. Ela também publicou um artigo B1 em conjunto com o aluno de mestrado Dannilo Borges.



José Julio de Cerqueira Pituba (Coordenador)

2 NP2ME-Núcleo de Pesquisa em Modelagem de Materiais e Estruturas 
Data de início: 01/09/2017 
Descrição: O objetivo geral do projeto é auxiliar a nucleação e desenvolvimento do NP2ME e, assim, fortalecer os grupos de 
pesquisa, pesquisadores, programas de mestrado e de doutorado lotados no interior de Goiás que estão contribuindo com o Núcleo. 
O NP2ME visa ainda obter soluções para problemas na área de Mecânica Computacional com ênfase no desenvolvimento de 
modelos constitutivos teóricos ou empíricos e métodos numéricos para a modelagem do comportamento de materiais complexos e 
de estruturas compostas por esses materiais. Portanto, o NP2ME deve contribuir para a formação de recursos humanos especializados 
na área de Mecânica dos Materiais e Métodos Numéricos no interior de Goiás, tais como: alunos de Iniciação Científica, Mestrado e 
Doutorado.. 
I
Financiador: Chamada PRONEM- FAPEG R$ 134000,00
Professores do Programa: José Julio de Cerqueira Pituba (Coordenador), Gabriela Rezende Fernandes (integrante), Wellington 
Andrade Silva (integrante) 
Docentes Externos: Túlio Nogueira Bittencourt (POLI/USP), Eduardo Alberto de Souza Neto (Swansea University/UK), Severino Pereira 
Cavalcanti Marques (UFAL), Márcio André Araújo Cavalcante (UFAL), Thiago Alves Queiroz (IMTEC/UFG), Marcelo Henrique Stoppa
(IMTEC/UFG), Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos (IFQ/UFG), Domingos Lopes da Silva Júnior (IFQ/UFG), Paulo Eduardo Gonçalves de 
Assis (IFQ/UFG).
Alunos envolvidos: Graduação (3) / Doutorado (1)
Resultados: Trata-se de um projeto que já apresenta como produtos um artigo em periódico A1(em co-autoria com a Profa Gabriela 
Fernandes do PPGEC) e um artigo B2. Também foram apresentados trabalhos no WCCM 2018, CBC 2018 e Cilamce2019. Alguns artigos 
em periódicos 1 A1, 1 A2 submetidos em co-autoria com professores do PPGEC (Prof Heber Martins e Prof Romes Borges), além de 
orientações concluídas de TCC e IC e em desenvolvimento de Doutorado e Mestrado. RESULTADOS ATUALIZADOS



José Julio de Cerqueira Pituba (coordenador)

3. Análise Multiescala e o comportamento Mecânico de Microestruturas Heterogêneas 
Linha de Pesquisa do programa: Mecânica das Estruturas e dos Materiais 
Data de início: 01/03/2019 

Descrição: Inicialmente, serão analisados exemplos numéricos de chapas e placas considerando-se uma abordagem multi-escala e 
uma formulação do Método dos Elementos de Contorno (MEC), aplicada a materiais que não apresentem amolecimento, sendo os 
resultados comparados à formulação onde se faz acoplamento MEC/MEF (Método dos Elementos Finitos). Nessa etapa, poderão ser 
considerados elementos de contato entre as inclusões e a matriz do EVR (Elemento de volume Representativo),que representa a 
micro-estrutura do material. Em seguida, pretende-se desenvolver uma formulação do MEC para análise de chapas onde fissuras 
possam ser nucleadas, a fim de analisar chapas compostas por materiais frágeis que apresentam amolecimento. Nessa formulação 
será utilizada a técnica com descontinuidades fortes incorporadas para modelar o fenômeno de nucleação e propagação de fissuras 
coesivas, devendo-se analisar exemplos numéricos, a fim de verificar tal formulação. Então, será desenvolvida uma formulação 
multi-escala acoplando o MEC e o MEF, onde o macro-contínuo (chapa) será modelado pelo MEC utilizando-se a formulação 
desenvolvida anteriormente e a micro-escala será modelada pela formulação desenvolvida por Toro [15] através do MEF, onde os 
processos de localização de deformação no micro-contínuo (EVR) levam à nucleação de uma fissura no macro-contínuo. 
Finalmente, caso tenha tempo hábil para implementar e verificar a formulação multi-escala para materiais frágeis, com acoplamento 
MEC/MEF, análises multi-escala de chapas serão também consideradas considerando-se essa última formulação.

Financiador: Financiador: Bolsa PQ CNPq 2019-2022;
Professores do Programa: José Julio de Cerqueira Pituba (Coordenador) e Gabriela Rezende Fernandes (integrante)
Docentes externos: Eduardo Alberto de Souza Neto (Swansea University/UK)
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1).
Resultados: O projeto encontra-se em fase inicial de busca do entendimento do comportamento mecânico de materiais e modelos 
constitutivos correlatos.



José Julio de Cerqueira Pituba / Gabriela rezende fernandes (como participantes)

1. Análise de estruturas de concreto armado com e sem fibras utilizando mecânica do dano 
Linha de Pesquisa do programa: Mecânica das Estruturas e dos Materiais 
Data de início: 04/03/2016 
Descrição: O projeto de pesquisa aqui apresentado de uma contribuição à modelagem numérica do comportamento mecânico de 
estruturas de concreto utilizando novos tipos de materiais como a fibra metálica, através da utilização de modelos constitutivos
baseados na Mecânica do Dano e Plasticidade. Para tanto, serão realizados estudos sobre Dano, Plasticidade e outras abordagens 
que possam surgir, além de concreto convencional e concreto com fibras em relação ao seu comportamento micro e 
macroestrutural. Em seguida, a pesquisa será voltada para a utilização do modelo de dano e acoplamento de fratura para comparar 
com resultados experimentais obtidos nas bibliografias estudadas pelo orientador no mestrado e em sua linha de pesquisa atual. Por 
fim, análises numéricas de vigas de concreto simples e fibroso, armadas sujeitas à flexão e cisalhamento serão conduzidas no sentido 
de avaliar a aplicabilidade dos modelos constitutivos tratados neste trabalho, procurando contribuir para o estudo da 
deformabilidade de vigas de concreto armado simples e fibroso em serviço, com o intuito de agregar resultados e discussões numa 
futura proposta de norma técnica brasileira para este tipo de estrutura.

Financiador: Sem financiamento
Professores do Programa: Wanderlei Malaquias Pereira Júnior (coordenador), José Julio de Cerqueira Pituba (integrante) e Gabriela 
Rezende Fernandes (integrante)
Docentes externos: Não há
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (0) / Doutorado: (0).
Resultados: O projeto apresenta como resultado trabalho apresentado no CBC 2018 e artigo em periódico B1 submetido, além de 
orientação de TCC finalizada.



GABRIELA REZENDE FERNANDES (Coordenador)

FORMULAÇÕES DO MEC OU ACOPLAMENTO MEC/MEF PARA MODELAGEM MULTI-ESCALA DE PLACAS HETEROGÊNEAS
Data de início:03/2018 
Linhas de Pesquisa do programa: Mecânica das Estruturas e dos Materiais
Resumo:Neste trabalho serão desenvolvidos modelos numéricos em multi-escala, utilizando-se apenas o Método dos Elementos 
de Contorno (MEC) ou através do acoplamento MEC/MEF (Método dos Elementos Finitos), para análise não-linear de placas 
heterogêneas. A macro-escala será modelada através do MEC, podendo a micro-escala ser modelada pelo MEF (Método dos 
Elementos Finitos) ou pelo MEC. Inicialmente será verificada a formulação do MEC para modelagem da microestrutura ou EVR 
(Elemento de Volume Representativo), onde elementos coesivos de contato são definidos ente a matriz e os agregados, 
comparando-se os resultados dos valores homogeneizados da tensão e do tensor constitutivo com aqueles obtidos através do 
MEF. Então, será verifica a formulação multi-escala através apenas do MEC (para materiais que não apresentem 
amolecimento), sendo os resultados comparados à formulação onde se faz acoplamento MEC/MEF. Em seguida, será 
desenvolvida uma formulação do MEC para o macro-contínuo onde fissuras podem ser nucleadas, a fim de analisar placas 
compostas por materiais frágeis que apresentam amolecimento. Então, será implementada uma formulação do micro-contínuo
desenvolvida por Toro et al através do MEF, que considera os processos de localização de deformação no micro-contínuo os 
quais levam à nucleação de uma fissura no macro-contínuo. Acoplando-se essas duas últimas teorias, pretende-se fazer 
análises multi-escala de placas compostas por materiais frágeis. 

Financiador: CNPq- Edital PQ  (bolsa PQ por 3 anos)
Docentes do programa que participam: Gabriela R. Fernandes(coordenador), José julio de C. Pituba(colaborador) 
Docente externo: Eduardo Alberto de Souza Neto (Swansea University/UK)
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (2) (Guilherme Bassi – UNESP –FEIS) e Maria Julia Marques da Silva 
PPGEC - UFG). 
Produtos: 1 artigos Qualis A1 (que tem participação de 2 alunas de graduação da UFG, sendo uma delas integrante atualmente 
do PPGEC (M. Julia Marques Silva); 3 artigos em congressos científicos.



GABRIELA REZENDE FERNANDES (Coordenador)

FORMULAÇÕES DO MEC OU ACOPLAMENTO MEC/MEF PARA ANÁLISE DE CHAPAS OU PLACAS COMPOSTAS POR MATERIAIS 
HETEROGÊNEOS
Data de início:03/2019 
Linhas de Pesquisa do programa: Mecânica das Estruturas e dos Materiais
Resumo: Inicialmente, serão analisados exemplos numéricos de chapas e placas considerando-se uma abordagem multi-
escala e uma formulação do Método dos Elementos de Contorno (MEC), aplicada a materiais que não apresentem 
amolecimento, sendo os resultados comparados à formulação onde se faz acoplamento MEC/MEF (Método dos Elementos 
Finitos). Nessa etapa, poderão ser considerados elementos de contato entre as inclusões e a matriz do EVR (Elemento de 
volume Representativo),que representa a micro-estrutura do material. Em seguida, pretende-se desenvolver uma formulação 
do MEC para análise de chapas onde fissuras possam ser nucleadas, a fim de analisar chapas compostas por materiais frágeis 
que apresentam amolecimento. Nessa formulação será utilizada a técnica com descontinuidades fortes incorporadas para 
modelar o fenômeno de nucleação e propagação de fissuras coesivas, devendo-se analisar exemplos numéricos, a fim de 
verificar tal formulação. Então, será desenvolvida uma formulação multi-escala acoplando o MEC e o MEF, onde o macro-
contínuo (chapa) será modelado pelo MEC utilizando-se a formulação desenvolvida anteriormente e a micro-escala será 
modelada pela formulação desenvolvida por Toro através do MEF, onde os processos de localização de deformação no micro-
contínuo (EVR) levam à nucleação de uma fissura no macro-contínuo. Finalmente, caso tenha tempo hábil para implementar e 
verificar a formulação multi-escala para materiais frágeis, com acoplamento MEC/MEF, análises multi-escala de chapas serão 
também consideradas considerando-se essa última formulação. 

Financiador: CNPq- Edital Universal MCTIC/CNPq Nº 28/2018 - Universal/Faixa B (auxílio capital: R$10.000,00)
Docentes do programa que participam: Gabriela R. Fernandes(coordenador), José julio de C. Pituba(colaborador) 
Docente externo: Eduardo Alberto de Souza Neto (Swansea University/UK)
Alunos envolvidos: Graduação: (6) / Mestrado acadêmico: (2)  . 



GABRIELA REZENDE FERNANDES (Coordenador)

A BEM/FEM FORMULATION TO PREFORM MULTI-SCALE ANALYSES OF PLATES COMPOSED OF HETEROGENEOUS MATERIALS 
PRESENTING SOFTENING BEHAVIOR
Data de início:10/2019 
Linhas de Pesquisa do programa: Mecânica das Estruturas e dos Materiais
Resumo: In this research project, a numerical multi-scale model will be developed by coupling the Boundary Element Method 
(BEM) and the FEM (Finite Element Method) to perform multi-scale analysis of plates composed of heterogeneous materials that 
present softening behaviour. For that, initially a BEM formulation considering crack propagation over the macro-continuum will 
be developed in order to investigate the advantages of this numerical method compared to the Finite Element Method. For that,
a multi-scale approach will not be considered, i.e. the material behavior will be modelled by a phenomenological constitutive 
model. Then, to obtain the multi-scale model, the micro-scale will be modelled by a FEM formulation developed by Toro et al 
(see [1]), which had also contributions of Prof. Eduardo A. de Souza Neto, who is the UK applicant of the present project (see [2]). 
This formulation considers that the strain localization problem at the microstructure leads to a crack nucleation at the macro-
continuum. Finally, by coupling these two models, multi-scale analyses of plates composed of quasi-brittle materials will be 
performed by a BEM/FEM coupled model. In a future work, the Boundary Element Method will be applied to this micro-scale 
formulation in order to have a multi-scale formulation using only the Boundary Element Method. As multi-scale analysis is very 
expensive computationally, it is very important to investigate other numerical models in order to reduce the computational time 
and also to find models that present higher accuracy in problems which deal with localization processes. 

Financiador: Edital FAPEG - CONFAP – THE UK ACADEMIES 2018 (auxílio: R$12.000,00)
Docentes do programa que participam: Gabriela R. Fernandes(coordenador), José julio de C. Pituba(colaborador) 
Docente externo: Eduardo Alberto de Souza Neto (Swansea University/UK)



José dos Reis V. Moura Jr (coordenador)
MODELOS DE MONITORAMENTO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL PARA IDENTIFICAÇÃO PREMATURA DE FALHAS

Data Início: 01/10/2015
Linha de Pesquisa do programa: Mecânica das Estruturas e dos Materiais
Descrição: O projeto se dedica a estudar os materiais inteligentes de forma aplicada em estruturas de engenharia, dando 
uma maior ênfase, mas não se limitando, ao estudo de sistemas inteligentes para monitoramento de integridade estrutural, 
denominados pela sigla em inglês SHM (Structural Health Monitoring). Nos últimos anos os projetos de engenharia se 
tornaram mais robustos e na maioria dos casos, de maior valor agregado. Uma consequência disto é a necessidade do 
aumento do tempo de vida de um dispositivo ou estrutura. Assim, aproximadamente duas décadas atrás surgiram 
mecanismos de acompanhamentos da vida estrutural em tempo real em que se objetiva a prévia identificação de falhas 
(tensões residuais, trincas, descolamentos de estruturas compostas, perdas de ligações soldadas/rebitadas, etc). Neste 
trabalho serão compreendidos e desenvolvidos os modelos introdutórios de estruturas inteligentes assim como o 
desenvolvimento de experimentos para validação. Ainda, serão elaborados estudos de caso da aplicação de tais 
dispositivos em estruturas mecânicas a fim de identificação prematura de falhas. Ao longo do desenvolvimento do projeto 
serão necessários conhecimentos adicionais como modelagem de sistemas mecânicos, vibrações mecânicas, resistência 
de materiais, redes neurais artificiais, lógica nebulosa, algoritmos genéticos e evolutivos, estatística e modelagem 
matemática. Espera-se como resultado deste projeto, primeiramente o desenvolvimento de práticas e consolidação do 
conhecimento em estruturas inteligentes para monitoramento de integridade estrutural no âmbito da UFG Catalão. Como 
resultado adicional, também de igual teor de importância, espera-se o desenvolvimento de novos métodos de aplicação 
de estruturas inteligentes em sistemas estruturais com abordagens ainda não discutidas.

Financiador: 1 bolsa IC; 1 bolsa mestrado.
Docentes do Programa: José dos Reis V. Moura Jr (coordenador), Romes A. Borges 
Docentes externos: Valder Steffen Jr (FEMEC-UFU), Roberto M. Finzi Neto (FEMEC-UFU), Gleyzer Martins (FACIP-UFU)
Alunos envolvidos: Graduação (3), Mestrado (3), Doutorado FEMEC-UFU (1)



Romes A. Borges (coordenador)

AVALIAÇÃO NUMÉRICA, COMPUTACIONAL E ANÁLISE DE ESTABILIDADE EM ESTRUTURAS MECÂNICAS NÃO LINEARES
Data de Início: 03/2016

Linhas de Pesquisa do programa: Mecânica das Estruturas e dos Materiais

Resumo: De maneira geral, o projeto se dedica a estudar sistemas dina ̂micos na ̃o lineares voltados para aplicac ̧ão 
pra ́tica em Engenharia. Sera ̃o apresentados sistemas, considerando casos onde se tenha alguma característica na ̃o 
linear, seja ela devido ao tipo de material, geometria, dentre outras. Assim, pretende-se enfocar va ́rios tipos de sistemas 
meca ̂nicos com características na ̃o lineares, fi ́sicas ou geométricas. O trabalho tambe ́m se dedicara ́ a ̀ abordagem 
estoca ́stica, verificando a contribuição do estudo de incertezas em sistemas mecânicos na ̃o lineares. Tambe ́m é objetivo 
deste trabalho, estudar te ́cnicas de reduc ̧a ̃o de modelos com a finalidade de aplicar em sistemas mecânicos na ̃o 
lineares, objetivando um menor custo computacional nas simulaço ̃es. Pretende-se ainda, de te ́cnicas Heurísticas de 
otimização pra o tratamento dos sistemas estudados tanto para problemas mono quanto multiobjetivo, visando a 
construc ̧a ̃o de um projeto o ́timo robusto de absorvedores dinâmicos de vibrac ̧o ̃es com características na ̃o lineares.

Docentes do programa que participam: Romes A. Borges (coordenador);
Docentes externos: Valder Steffen Jr (FEMEC-UFU), Antonio Marcos G. Lima (FEMEC-UFU), LOBATO, F. S. (FEMEC-UFU)

Financiador: Não financiado 
Alunos envolvidos: Graduação: (6) / Mestrado acadêmico: (8) / Doutorado: (0)



Wellington Andrade da Silva (Coordenador)
1-ANÁLISE NUMÉRICA DE PONTES FERROVIÁRIAS BASEADA EM DADOS EXPERIMENTAIS
Início: 2015
Linha de Pesquisa do programa: Mecânica das Estruturas e dos Materiais
Resumo: O presente Projeto de Pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para
avaliação dinâmica de pontes ferroviárias nas condições de serviço atuais ou especiais, na situação original
de projeto, através de uma comparação entre os modelos numéricos desenvolvidos e os dados experimentais
a medidos. Uma vez que proporciona uma melhor correlação entre os resultados numéricos e experimentais,
esta metodologia conduzirá a uma representação mais precisa da estrutura, e o modelo numérico atualizado
poderá ser utilizado com confiança em todas as análises relacionadas à estrutura.
Docentes do Programa: Wellington Andrade da Silva (Coordenador); José dos Reis Vieira de Moura Júnior
(Colaborador); Romes Antonio Borges (Colaborador).
Alunos envolvidos: Graduação (1); Mestrado (1)
Financiador: FAPEG / CHAMADA PÚBLICA N° 03/2015: R$ 49.999,00

2-INVESTIGAÇÃO DA RESISTÊNCIA A FLEXÃO DE VIGAS DE AÇO CELULARES DOTADAS DE
EMENDAS
Data de Início: 2016 
Linha de Pesquisa do programa: Mecânica das Estruturas e dos Materiais
Resumo: Essa pesquisa tem o objetivo de analisar o comportamento estrutural, de forma experimental e
numérico, de vigas metálicas celulares dotadas de emendas soldadas, com ou sem enchimento próximo às
ligações. As análises numéricas serão feitas pelo Método dos Elementos Finitos com uso de modelos
tridimensionais, prevendo o comportamento elástico, inelástico e a influência das tensões residuais, devido
a variação do número de emendas e de sua posição na viga. Pretende-se ainda propor procedimentos de
cálculo para a determinação do momento resistente, para as configurações estudadas, tendo por base as
diretrizes da NBR 8800:2008.
Docentes do Programa: Wellington Andrade da Silva (Coordenador); Ronaldo Barros Gomes
(Colaborador).
Alunos envolvidos: Graduação (3); Mestrado (1)
Financiador: FAPEG / CHAMADA PÚBLICA N° 03/2016 – 1 Bolsa de Mestrado



Wellington Andrade da Silva (Coordenador)

3-CORRELAÇÃO ENTRE RECUO DO MARTELO DE SCHMIDT E A CARACTERIZAÇÃO
GEOMECÂNICA DE ROCHAS DE CONTEXTOS GEOLÓGICOS DISTINTOS
Data de Início: 2017
Linha de Pesquisa do programa: Mecânica das Estruturas e dos Materiais
Resumo: Este projeto tem o objetivo de obter, por meio de gráficos e fórmulas empíricas, a correlação entre
a dureza superficial (R), segundo metodologia da ISRM para o ensaio do martelo de Schmidt, e dados de
resistência à compressão uniaxial (UCS), resistência a compressão diametral (ensaio brasileiro), módulo de
elasticidade e coeficiente de Poisson para as litologias carbonatito, flogopitito, foscorito, nelsonito e
material cimentado de quartzo e apatita com suas variações composicionais, assembleia litológica da mina
Boa Vista, complexo alcalino carbonatítico de Catalão II.
Docentes do Programa: Wellington Andrade da Silva (Coordenador); Ronaldo Barros Gomes
(Colaborador).
Alunos envolvidos: Graduação (2).
Financiador: CMOC Internacional Brasil - China Molybdenun – 2 Bolsas IC

4-ANÁLISE NÃO-LINEAR ESTÁTICA E DINÂMICA DE SISTEMAS ESTRUTURAIS VIA MÉTODO
DOS ELEMENTOS FINITOS
Data de Início: 2017
Linha de Pesquisa do programa: Mecânica das Estruturas e dos Materiais
Resumo: Essa pesquisa propõe-se em desenvolver formulações matemática de elementos finitos e soluções
numéricas para o estudo de problemas estáticos e dinâmicos envolvendo grandes deformações,
deslocamentos e rotações no espaço, ou seja, não-linearidade física e geométrica, considerando diferentes
metodologias.
Docentes do Programa: Wellington Andrade da Silva (Coordenador); Gabriela Rezende Fernandes
(Colaborador); José Julio de Cerqueira Pituba (Colaborador).
Alunos envolvidos: Mestrado (1).
Financiador: não há



Linha de pesquisa 2- Gestão, Tecnologia e 
Sustentabilidade na Construção Civil

Projetos vinculados à esta linha 

Proposta do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil 

Antover Panazzolo Sarmento (coordenador)

1 - PAVIMENTOS PERMEÁVEIS COM UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Data de Início: 01/10/2017
Linha de Pesquisa do programa: Gestão, tecnologia e sustentabilidade na Construção Civil
Resumo: O pavimento permeável permite a passagem de água e ar através de seu material, diminuindo impactos ambientais
negativos, auxiliando na redução de picos de enchentes e garantindo a manutenção da vazão de cursos d'água. A produção de
um pavimento de elevada permeabilidade e propriedades mecânicas compatíveis com seu uso, substituindo os materiais
tradicionais por resíduos da construção civil é o objetivo deste trabalho.
Docentes: Antover Panazzolo Sarmento (Coordenador)

Heber Martins de Paula (Subcoordenador)
Discentes de graduação: 4
Financiamento: Não



Ed Carlo Rosa Paiva

1 - CONFORTO TÉRMICO NAS EDIFICAÇÕES

Data de Início: 01/10/2017
Linha de Pesquisa do programa: Gestão, tecnologia e sustentabilidade na Construção Civil
Descrição: Na década de 1970, Fanger desenvolveu dois índices para avaliar o nível de conforto térmico em um 
ambiente: o voto médio estimado (PMV - Predicted Mean Vote) e a Porcentagem estimada de insatisfeitos (PPD ? 
Predicted Percentage of Dissatisfied). Com base em seus estudos foi elaborada a ISO 7730, possibilitando uma 
ampliação nas pesquisas dessa área. É comprovado que em condições de satisfação com o ambiente, ou seja, 
em ambientes confortáveis termicamente, o rendimento e a produtividade são maiores. O objetivo desse projeto 
é compreender as correlações existentes entre os ambientes externo e interno, em termos de conforto térmico, 
as implicações dos sistemas construtivos e materiais utilizados, bem como dos projetos arquitetônicos na 
melhoria da qualidade ambiental dos ambientes interiores em que se pretende obter condições de conforto, em 
termos térmicos. Esse projeto é continuação do projeto intitulado “Conforto térmico nos blocos didáticos da 
Universidade Federal de Goiás - Campus Catalão” finalizado em 2014.

Docentes do programa que participam: Ed Carlo Rosa Paiva (Coordenador); Antover Panazzolo Sarmento
Alunos de graduação: 2
Financiamento: não há



Enio José Pazini Figueiredo (coordenador)

1- DURABILIDADE DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO: CORROSÃO DAS ARMADURAS E INFLUÊNCIA DAS ADIÇÕES 
MINERAIS ALTERNATIVAS. 
O projeto trata do estudo dos mecanismos envolvidos no processo da corrosão das armaduras do concreto, das 
técnicas de avaliação da iniciação e propagação da corrosão, incluindo as eletroquímicas, e da avaliação dos 
materiais e técnicas convencionais, tal como o reparo localizado, e não convencionais, tais como as 
eletroquímicas, para reabilitar estruturas de concreto com corrosão de armaduras. Trata também da 
caracterização de adições minerais pozolânicas ou não, tais como a cinza de casca de arroz (CCA) e o resíduo 
de beneficiamento de mármore e granito (RBMG), de resíduo de construção e demolição (RCD) e de agregados 
não convencionais, tal como a areia artificial, além de estudar a dosagem e o desempenho dos concretos 
produzidos com estes materiais.
Início:03/2016
Linha de Pesquisa do programa: gestão, tecnologia e sustentabilidade
Financiamento: Bolsa PQ 2016- 2018
Alunos envolvidos: Graduação (2); Mestrado (4)
Docentes do Programa: Enio José Pazini Figueiredo (coordenador)

2- A RECICLAGEM DA CINZA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR (CBC) RESIDUAL COMO ADIÇÃO MINERAL AO 
CIMENTO 
Início:????
Linha de Pesquisa do programa: gestão, tecnologia e sustentabilidade
OO  projeto trata da caracterização da adição mineral proveniente do bagaço da cana de açúcar, além de 
estudar a dosagem e o desempenho dos concretos produzidos com estes materiais.
Financiamento: FAPEG R$ 40.000,00
Docentes do Programa: Enio José Pazini Figueiredo (coordenador)



Heber Martins de Paula (coordenador)
1. Otimização de incorporação de cinzas de biomassa para produção de argamassas de assentamento e revestimento
Descrição: este projeto tem como objetivo compreender as propriedades das cinzas de biomassa e avaliar os impactos e 
fatores relacionados com sua incorporação para produção de argamassas de assentamento e revestimento. Para tanto, 
este projeto será dividido em quatro etapas, sendo elas: (1) Revisão de literatura, (2) Caracterização das cinzas de 
biomassa, (3) Produção de argamassas com adições minerais e (4) Otimização dos teores de adições via Metodologia de 
Superfície de Resposta (MSR). Assim, através do método proposto, espera-se produzir argamassas com altos teores de 
incorporação de resíduos e que, ainda assim, possuam propriedades que obedeçam às condições técnicas desejadas 
sob o ponto de vista reológico, mecânico e de durabilidade.

Alunos envolvidos: Graduação (5); Mestrado acadêmico (2);
Coordenador: Heber Martins de Paula;
Docentes colaboradores do PPGEC : Wellington Andrade da Silva; José Júlio de Cerqueira Pituba
Colaboradores externos: Walter Batista Bonfim
Financiador: CNPQ – Edital universal – valor: R$ 23.000,00
Número de orientações: 1

2. OTIMIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUAS CINZAS ASSOCIANDO SOLUÇÕES AQUOSAS DA COAGULANTES NATURAIS E 
QUÍMICOS
Descrição: Dada a crescente demanda por água no mundo, são necessárias abordagens e/ou ações para reduzir o 
consumo e aumentar a demanda, o reuso de água é uma alternativa viável para aumentar a demanda de água não-
potável em residências. O objetivo deste projeto é otimizar a dosagem de sulfato de alumínio e M. oleifera para o 
tratamento de água cinza da máquina de lavar e que atenda aos padrões de reuso da ABNT

Alunos envolvidos: Graduação (1); Mestrado acadêmico (1);
Coordenador: Heber Martins de Paula
Número de orientações: 1



Heber Martins de Paula (coordenador)
3. ESTUDO TÉCNICO-ECONÔMICO DO USO DE TIJOLOS ECOLÓGICOS COM ADIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
Descrição: O projeto contempla o estudo de tijolos ecológicos com incorporação de resíduos sólidos para construção
de casas populares, uma vez que além da contribuição ambiental, já que deste modo pode-se dar um destino melhor
aos resíduos gerados, existe também a contribuição econômica, uma vez que a utilização de materiais reciclados
pode auxiliar na diminuição dos custos da elaboração de tijolos ecológicos.
Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa

Alunos envolvidos: Graduação (4); Mestrado acadêmico (1);
Coordenador: Heber Martins de Paula
Docentes colaboradores do PPGEC; Ed Carlo Rosa Paiva; Antover Panazzolo Sarmento;
Colaboradores externos: Ruvier Rodrigues Rodrigues; Igor Mazon Carvalho; Thayane Dias Silva; Jakson Trindade da
Fonte; Thaynara de Almeida de Correa e Silva; Igor Fernandes

Financiador: Bolsa de IC do CNPq
Número de produções C,T & A: 1/ Número de orientações: 3

Anelizabete Alves Teixeira (coordenador)

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÕES
Descrição: Identificação de detalhes construtivos que demandam manutenção e diminuem a vida útil das edificações

Alunos envolvidos: Graduação: (5)



REFLEXÕES
Em relação à projetos cadastrados atualmente verificar  

 Todos os docentes e alunos estão inseridos em pelo menos um projeto? Todos os 
docentes estão em projetos, quanto aos alunos apenas poderão ser inseridos a 
partir de 2020.

 O projeto tem sido atualizado? Muitos projetos são referentes a Editais como Edital 
universal do CNPq, bolsa produtividade em pesquisa, editais da FAPEG ou são 
frutos de parceria com empresas. Logo os mesmos têm duração pré-definida. Há 
poucos projetos com duração de 4 anos, que poderiam ser atualizados.

 Há mais de um docente em cada projeto, caracterizando uma ação coletiva 
(grupal) de produção do conhecimento? Dos 21 projetos, há apenas 4 projetos 
que não tem participação de mais de um docente.

 Na área específica de avaliação - o que se entende por projeto a ser registrado na 
plataforma Sucupira? São aqueles que estão em desenvolvimento por cada 
docente e que têm aderência à linha de pesquisa do programa.

 Todos os projetos tem aderência à linha de pesquisa a que pertencem

 Obs: Há 6 projetos com parceria internacional, um deles tem financiamento para 
trazer o professor do exterior para passar 1 semana no PPGEC desenvolvendo 
pesquisa.



No PPGEC se estabelece o seguinte perfil para o egresso:

-Profissional com expertise em amplo conjunto de métodos e técnicas 
utilizados em Engenharia Civil, na área de “Estruturas” ou de 
“Construção Civil”, sejam eles teóricos, computacionais ou 
experimentais.

- Pesquisador com capacidade, formação e versatilidade para 
realizar pesquisas na área de “Estruturas” ou de “Construção Civil”.

- Profissional com preparação para atuar na docência em ensino 
superior nas áreas “Mecânica das Estruturas e dos Materiais” ou 
“Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade na Construção Civil”.

- Profissional com capacidade de comunicação oral e escrita.

Perfil do egresso



 Outras atividades são exigidas? Atividades 
complementares? 

Sim, as atividades complementares estão regulamentadas em 
norma interna.

 Auto avaliação: A estrutura do PPG e as atividades nele 
previstas contribuem para o alcance do perfil do egresso?

SIM, pois entendemos que: i) as disciplinas do PPGEC e os 
projetos de pesquisas têm aderência às duas linhas de 
pesquisas ii) a disciplina Metodologia em Pesquisa auxilia na 
formação geral do pesquisador iii) a disciplina Seminários auxilia 
na formação didático-pedagógica iv) caso o discente queira 
ter uma formação didático pedagógica mais aprofundada, ele 
pode contabilizar atividades de docência como os créditos 
necessários de atividades complementares. Essas características 
permitem o egresso alcançar o perfil descrito a seguir.

Proposta do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil 



Mudanças (em relação ao APCN) no quadro 
docente do programa, logo após a abertura e 

projeções futuras 

Corpo docente hoje: 
-Um docente permanente (DP) que estava no APCN se retirou do programa. 
-Houve credenciamento de 1 docente colaborador (DC) no primeiro mês 
após o início das aulas. 
-A fim de melhorar o índice de exclusividade do PPGEC trocou as categorias 
de 2 docentes, que tinham produção e experiência em orientação similares 
(José reis passou de DP para DC e EdCarlo passou de DC para DP)
-Em agosto de 2019 o programa tem: 8 DP e 3 DC (problema!)

Projeções futuras de credenciamento: 
-1 docente (do curso de Eng. Civil) que defenderá em setembro de 2019 será 
credenciado como permanente 
-1 docente (do curso de Eng. Civil) que defenderá no primeiro semestre de 
2020, será credenciado como permanente. 
-No segundo semestre de 2020 o programa terá: 10 DP e 3 DC, o que atende 
ao mínimo pedido pela área.
-Possibilidade de credenciamento de 1 docente (da Eng. De Minas) como 
colaborador. Se confirmar, deverá descredenciar Ronaldo (colaborador) para 
atender ao máximo de 30% de DC.



PERFIL DO CORPO DOCENTE 



 CORPO DOCENTE E SEU ENQUADRAMENTO ANO A ANO 
(observar estabilidade: nº de docentes que permaneceram como permanente ao longo 

do quadriênio)
Docente UFCat linha Categoria 

em 2019
Categoria em 

2020 (projeção)
Exclusividade

Antover Sarmento SIM 2 DP DP Não

Ed Carlo Paiva SIM 2 DP DP Sim

Gabriela Rezende 
Fernandes 

SIM 1 DP DP Não

Heber Martins de Paula SIM 2 DP DP Não

José Julio de Cerqueira 
Pituba 

SIM 1 DP DP Não

Wellington Andrade da 
Silva 

SIM 1 DP DP Não

Enio Pazini Figueiredo NÃO 2 DP DP Sim

Ronaldo Gomes ** NÃO 1 DC DC Sim

José dos Reis Vieira SIM 1 DC DC Não

Romes Antonio Borges SIM 1 DP DP Não

Anelizabete Alves Teixeira NÃO 2 DC DC Sim

Wanderlei Malaquias * SIM 1 DP Sim

Eliane Justino * SIM 2 DP DP Sim

Henrique Sena * SIM 2 DC DC Sim
*A ser credenciado     DP: docente permanente   DC: docente colaborador  
** possibilidade de descredenciamento próximo          Linha 1: Mecânica das estruturas e dos materiais
Linha 2: Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade na Construção Civil



Docente Formação na 
graduação

IES do doutorado Ano de titulação Pesquisador PQ

Antover Sarmento Eng. Agrícola UFV (DEA) 2013 Não

Anelizabete Alves Teixeira Arquitetura UnB 2010 Não

Ed Carlo Paiva Eng. Civil UFV (DEA) 2011 Não

Eliane Justino * Eng. Civil UFsCar 2019 Não

Enio Pazini Figueiredo Eng. Civil USP (Poli) 1998 Não

Gabriela Rezende Fernandes Eng. Civil USP (EESC) 2003 SIm

Heber Martins de Paula Eng. Civil UNICAMP 2014 Não

José Julio de Cerqueira Pituba Eng. Civil USP (EESC) 2003 Sim

José dos Reis Vieira Eng. Mecânica UFU(FEMEC) 2008 Não

Romes Antonio Borges Matemática UFU(FEMEC) 2008 Não

Ronaldo Gomes ** Eng. Civil Polytechnic of
Central London

1991 Não

Wellington Andrade da Silva Eng. Civil UnB 2013 Não

Wanderlei Malaquias * Eng. Civil UFCat 2020 Não

Henrique Sena * Eng. De Minas Não

 FORMAÇÃO DO CORPO DOCENTE



Auto avaliação:

 Análise da distribuição dos docentes segundo a IES de titulação: Ok, há diversidade de 
instituições

 Análise da área da formação na graduação e doutorado: 

- Romes tem graduação (em Matemática) em área não afim ao PPGEC, mas doutorado em na   
área da linha de pesquisa 1

-Antover: tem graduação (Eng. Agrícola) e doutorado (em Recursos Hídricos e Ambientais) ambos 
em área não afim ao PPGEC, mas tem pesquisas (nos últimos 3 anos)na área da linha 2 (sobre 
caracterização e utilização de resíduos na construção civil e substituição parcial de cimento por 
cinza de bagaço de cana e pavimentos permeáveis utilizando resíduos).

- EdCarlo: tem graduação em Eng. Civil, mas doutorado em Recursos Hídricos e Ambientais, que 
é área não afim ao PPGEC, mas tem especialização na área de Construção Civil pela UFMG e 
pesquisas (nos últimos 3 anos)na área da linha 2 (sobre conforto térmico nas edificações) 

- todos os outros docentes têm graduação em Engenharia civil ou área afim e doutorado em 
temática dentro de uma das linhas de pesquisa.

 Análise da experiência do corpo docente – distribuição dos docentes segundo o tempo de 
obtenção do título de doutor [implicações, renovação e perspectivas]

Há 3 docentes DP com tempo de titulação maior que 15 anos, sendo 2 deles PQ; 

Há 4 DP com tempo de titulação ente 5 e 8 anos; 

Há 1 DP com tempo de titulação de 11 anos; 

em 2020: haverá 2 JDP.



Docente Cate
goria

Tempo de 
titulação/ IES 
doutorado

Diploma de pós no 
exterior/ IES Doutorado 

sanduíche

IES do pós-doutorado / ano

Antover Sarmento DP 6 anos

Anelizabete Alves Teixeira DC 9 anos ---/Norwegian University of 
Science and Technology 
(NTNU, Trondheim, Norway

Ed Carlo Paiva DP 8 anos

Eliane Justino * DP JDP

Enio Pazini Figueiredo DP 21 anos --- / Aston University (UK) e 
Instituto Eduardo Torroja
(Espanha); 

Norwegian University of Science 
and Technology (NTNU, Trondheim, 
Norway/2009

Gabriela Rezende 
Fernandes

DP 16 anos / USP 
(EESC)

D.E.A. (INSA – Lyon, 
França) / Queen Mary 
College – Londres, UK)

Swansea University – UK /2012

Heber Martins de Paula DP 5 anos

José Julio de C. Pituba DP 16 anos / USP 
(EESC)

Swansea University – UK /2012

José dos Reis Vieira DC 11 anos UFU (Dep. Eng. Mecânica) / 2008

Romes Antonio Borges DP 11 anos ITA / 2018

Ronaldo Gomes ** DC 28 anos PhD na Polytechnic of
Central London (PCL)

University Of Westminster /1997 

Wellington Andrade da Silva DP 6 anos

Wanderlei Malaquias * DP JDP

Henrique Sena * DC

Obs: José dos Reis Vieira têm experiência profissional no exterior.
Auto-avaliação: há 3 docentes DP com tempo de titulação maior que 15 anos e com pós-
doutorado no exterior e 1 docente DP com pós-doutorado no Brasil. Há necessidade de incentivar a 
saída dos docentes, com tempo menor de titulação, para pós-doutorado, de preferência no exterior 



 Nomear corpo docente e descrever para cada um 
as atividades realizadas em 2017-2019 que denotam 
projeção nacional com repercussões no PPGEC

 1-Antover Sarmento: Assessoria ah-doc do Simpósio SIA UFV 2010, Membro do corpo 
editorial e revisor dos Periódicos: Revista Eletrônica de Engenharia Civil, Fórum Goiano de 
Gestão Pública e Encontro de Pesquisa, Estágio e Extensão de Engenharia Civil; revisor dos 
periódicos: Engenharia na Agricultura, Agricultural Science Research Journals, Nativa -
Pesquisas Agrárias e Ambientais, Applied Engineering in Agriculture, Revista de Ciências 
Exatas e Naturais, Engenharia Agrícola e Revista Brasileira de Engenharia e 
Sustentabilidade.

 2-Ed Carlo Paiva: Membro do corpo editorial e revisor da Revista Eletrônica de Engenharia 
Civil; revisor dos periódicos: Journal of Agricultural Economics and Rural Development, 
Journal of Environmental Protection, Engenharia na Agricultura e Engenharia Agrícola; 
membro (2012)

 3-Enio Figueiredo: Presidente da Associação Brasileira de Patologia das Construções, Diretor 
de Cursos do IBRACON e de "Asuntos Legales" da Asociación Latinoamericana de 
Patología y Rehabilitación de las Construcciones; Membro do corpo editorial e revisor de: A 
Construção em Goiás, Revista IBRACON de Estruturas e Materiais; Concreto & Contrução; 
assessoria ah-doc do CNPq e Financiadora de Estudos e Projetos; organização do III 
Simpósio IBRACON sobre Durabilidade das Construções (2017).



 Nomear corpo docente e descrever para cada um as atividades realizadas em 
2017-2019 que denotam projeção nacional com repercussões no PPGEC (cont.

 4-Gabriela Fernandes: Membro do Comitê interno PIBIC da UFG de 2009 a 2016 e do comitê 
externo PIBIC do IFGoiano (2009-2011); assessoria ah-doc do congresso CILAMCE, do 
Programa PIBIC e PIBIT da UFMS (2014-2019), do CNPq, da CAPES e da FAPESC; revisor dos 
periódicos Engineering Analysis with Boundary Elements, International journal of solids and
structures, Mechanics Research Communications, Journal of Strain Analysis for Engineering
Design, Journal of Engineering Mechanics e Structural Engineering and Mechanics.

 5-Heber M de Paula: Editor chefe e revisor da Revista Eletrônica de Engenharia Civil; revisor 
dos periódicos: African Journal of Agricultural Research e African Journal of Plant Science e 
Revista Matéria.

 6-José Julio Pituba: Coordenador geral de Pesquisa e Pós-graduação da Regional Catalão 
(2018-atual), Assessor de Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG Regional 
Catalão (2016-2017), Membro do corpo editorial e revisor dos Periódicos Advances in 
Concrete Construction, an International Journal e Revista Eletrônica de Engenharia Civil; 
revisor dos periódicos: Acta Scientiarum (UEM), Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, 
Cadernos de Engenharia de Estruturas, Computers and Concrete, an International Journal, 
Revista Tecnológica (UEM), Engineering Fracture Mechanics, Matéria (UFRJ), Journal of
Engineering Mechanics; Engineering Analysis with Boundary Elements, International Journal
for Numerical Methods in Engineering, assessoria ah-doc do CILAMCE, do CNPq, CAPES e 
FAPESC e membro do Comitê Organizador CILAMCE 2013 e SPPGI 2016, 2017, 2018 e 2019.

 7- Ronaldo Gomes: Membro do conselho editorial da Revista IBRACON de Estruturas e 
Materiais.

 8-Wellington da Silva: Membro do corpo editorial e revisor da Revista Eletrônica de 
Engenharia Civil, revisor do periódico Dyna (Medellín), revisor do periódico Revista UIS 
Ingenierías (Santander), Consultor AD HOC da FAPDF.



CORPO DOCENTE DO PPGEC
Nomear o corpo docente e descrever para cada um 
atividades que indicam inserção internacional com 
repercussões no PPG
 Gabriela R Fernandes e José Julio de Cerqueira Pituba: cooperação 

internacional com Swansea University (Reino Unido), na figura do Prof. 
Eduardo A. de Souza Neto. Atividades: i)visitas da Swansea University para 
desenvolvimento de pesquisa em: 2016 (3 semanas), 2019 ( 2 semanas); 
previsão em 2020 (10 dias) ii)publicações recentes em co-autoria

 Gabriela R Fernandes: aprovação de proposta no Edital CONFAP - CNPq –
THE UK ACADEMIES que financiará (em 2019-2022)a vinda do Prof. Eduardo A. 
de Souza Neto ao PPGEC para desenvolvimento de pesquisa

 Romes Borges já desenvolveu projetos em parceria com Duke University na 
figura do Prof. Prof. Brian P. Mann. Pode-se retomar parceria no futuro.

 José dos Reis Vieira de Moura Júnior já desenvolveu projetos em parceria 
com University of Michigan na figura do Prof. Daniel J. Inman, que foi seu co-
orientador de doutorado. Pode-se retomar parceria no futuro.



CORPO DOCENTE DO PPGEC :atividades em 2019
Docente ensino na 

graduação
Ensino na pós-

graduação
nº de alunos 

orientados no 
PPGEC

(**)

nº de alunos 
orientados  

de TCC 
2018/2019

nº de alunos 
orientados  de 
IC 2018/2019

Antover Sarmento SIM NÃO 9/9 0/4

Anelizabete A Teixeira SIM NÃO 2/0 0/0

Ed Carlo Paiva SIM NÃO 3/0 2/2

Eliane Justino * SIM NÃO

Enio Pazini Figueiredo SIM NÃO 2/0 0/1

Gabriela Rezende 
Fernandes

SIM NÃO 1/0 3/2

Heber Martins de Paula NÃO SIM 3/0 0/2

José Julio de Cerqueira 
Pituba

NÃO SIM 1/1 1/2

José dos Reis Vieira SIM 1/0 3/3

Romes Antonio Borges SIM SIM 0/0 0/0

Ronaldo Gomes NÃO NÃO 0/0 0/0

Wellington Andrade da Silva SIM SIM 11/1 0/0

Wanderlei Malaquias * SIM NÃO

Henrique Sena * SIM NÃO

• * Docente ainda não credenciado
• **: os discentes do PPGEC ainda não definiram suas orientações
• Auto-avaliação: há docentes que não tem orientação de IC e/ou TCC em 2018 e 2019: melhorar!



INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO RELATÓRIO QUADRIENAL 
2017

-em 2017, o valor máximo do PQD1 for de 2,3.

-Conceito Bom indica que está acima da mediana, mas abaixo dos 15% melhores

- Conceito regular está abaixo da mediana

-conceito Muito bom indica que o programa está ente os 12% a 15% melhores

-conceito Fraco indica que o programa está entre os 12% a 15% piores.

(mediana)

(mediana)



INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO RELATÓRIO QUADRIENAL 
2017

Programa Nota 4: 
Bom em todos os 
quesitos

Programa Nota 5: 
Muito bom  em todos 
os quesitos 

Obs: não há problema em 
publicar em revista sem 
Qualis, desde que a revista 
seja boa, porque antes do 
programa receber nota ela 
é avaliada e recebe sua 
nota Qualis, entrando na 
produção do grupo.

(Nota 3)

(Nota 3)



PRODUÇÃO ACUMULADA DOS DP (2017,2018,2019) - A1 ATÉ B2 (é o que a 

área considera na ficha antiga)

Docente A1 A2 B1 B2 %
docente

Sem
qualis

PQD1 do
docente

Antover Sarmento (JDP) 1 2,8 0,17

Enio Pazini Figueiredo 1 1 1 11,6 0,68

Gabriela R. Fernandes 3 4 28,2 1 1,67

Heber Martins de Paula (JDP) 2 1 3 23,7 1,4

José Julio de C. Pituba 1 1 2 14,4 1 0,85

Romes Antonio Borges 1 2 15,2 0,9

EdCarlo Rosa Paiva 0 0

Wellington A. da Silva 1 3,95 0,23

TOTAL 6 4 4 11

1 0,85 2 0,7 1 0,5 2
1

3

A A B B
PQD

DP

  


6 0,85.4 0,7.4 0,5.11 17,7
1 0,74

3 24
PQD

DP

  
  Total do grupo:

51,9%
81,5%

Trabalhos em CO-AUTORIA NÃO estão DUPLICADOS (aparece para o docente que 
teve maior colaboração no trabalho)

- Auto-avaliação: abaixo da mediana, conceito regular (nota 3) (não sei como é feito o 
cálculo, verificar se pode duplicar a publicação em co-autoria!!!). AUMENTAR PRODUÇÃO E 
MELHORAR DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS DOCENTES!!

Sem contar 2 JDP no denominador: 6 0,85.4 0,7.4 0,5.11 17,7
1 0,98

3 18
PQD

DP

  
  



PRODUÇÃO ACUMULADA DOS DP (2017,2018,2019) A1 ATÉ B2 (é o que a 
área considera na ficha antiga)

Docente A1 A2 B1 B2 Sem
Qualis

% docente PQD1 do
docente

Antover Sarmento 1 1 7 0,5

Enio Pazini Figueiredo 1 1 1 9,6 0,68

Gabriela R Fernandes 3 1 4 1 26,6 1,9

Heber Martins de Paula 2 1 3 19,6 1,4

José Julio de C. Pituba 1 1 1 4 2 21,26 1,52

Romes Antonio Borges 1 2 12,6 0,9

EdCarlo Rosa Paiva 0 0

Wellington Andrade da Silva 1 3,3 0,23

TOTAL 8 4 5 13

1 0,85 2 0,7 1 0,5 2
1

3

A A B B
PQD

DP

  


8 0,85.4 0,7.5 0,5.13 21,4
1 0,89

3 24
PQD

DP

  
  

-Nosso índice pode piorar porque: foi considerados todos os artigos, não foi verificado se tinha ou não 
aderência à área (a área conta apenas os que são aderentes), e eventualmente tem artigos com discentes 
de outros programas (o que não pode mais ser considerado)
- Aqui não  entra os 2 JDPs a serem credenciados até setembro de 2020, o que pode melhorar a 

pontuação (não entram no denominador apenas no numerador).
- As revistas sem Qualis pode subir a pontuação após receberem sua nota Qualis.
- Auto-avaliação: só um pouco acima da mediana, muito próximo do limite inferior (perigo!)

Total do grupo:

67,46%

Trabalhos em CO-AUTORIA estão DUPLICADOS (aparecem para os 2 docentes co-autores)

89,6%



Sem contar 2 JDP no denominador e duplicando os artigos em co-autoria:

Docente A1 A2 B1 B2 Sem
Qualis

% docente PQD1 do
docente

Antover Sarmento 1 1 7 0,5

Enio Pazini Figueiredo 1 1 1 9,6 0,68

Gabriela R Fernandes 3 1 4 1 26,6 1,9

Heber Martins de Paula 2 1 3 19,6 1,4

José Julio de C. Pituba 1 1 1 4 2 21,26 1,52

Romes Antonio Borges 1 2 12,6 0,9

EdCarlo Rosa Paiva 0 0

Wellington Andrade da Silva 1 3,3 0,23

TOTAL 8 4 5 13

8 0,85.4 0,7.5 0,5.13 21,4
1 1,18

3 18
PQD

DP

  
  



CORPO DOCENTE DO PPGEC- PRÁTICAS 
ATUAIS E PERSPECTIVAS

 Estratégias [concretas] para fortalecimento e ampliação/manutenção 
(sustentabilidade): procurar financiamento para a pesquisa com empresas locais e 
agências de fomento; possibilitar ao docente ao menos a orientação de 1 discente 
a cada 2 anos; incentivar a colaboração (concreta) ente os docentes do PPGEC; 
acolher os recém-doutores que tenham doutorado na área do programa, acolher 
docentes recém contratados que tenham aderência ao programa (há possibilidade 
futura de contratação de docentes com formação em engenharia Mecânica)

 Estratégias de acompanhamento dos docentes: realização de avaliação de 
recredenciamento a cada 2 anos, quando será observado para cada docente: a 
produção, nº de orientações, participação nas disciplinas

 Estratégias [concretas] para melhorar a produção: conseguir verba para tradução 
de artigos, incentivar a colaboração (concreta) ente os docentes do PPGEC e com 
docentes externos, possibilitar a saída para pós-doutorado

 Estratégias [concretas] para diminuir a heterogeneidade: de acordo com a 
avaliação do APCN a heterogeneidade do grupo foi considerada positiva, 
permitindo uma iteração entre as linhas de pesquisa.

 Política de credenciamento e descredenciamento: é definida em norma interna, 
redigida tendo como parâmetros os indicadores da área Engenharias I.



Relatório da CAPES de 
Recomendação de abertura do 

PPGEC



Relatório da CAPES de Recomendação 
de abertura do PPGEC



Relatório da CAPES de Recomendação de 
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Relatório da CAPES de Recomendação de 
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Relatório da CAPES de Recomendação de 
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Relatório da CAPES de Recomendação de 
abertura do PPGEC



-A ficha antiga e a auto avaliação item a 
item, indicando qual item da nova ficha 
corresponde ao respectivo item da ficha 
antiga

-A nova ficha

No que segue será 
apresentado:



Ficha antiga e 
sua auto avaliação 



CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE 
AVALIAÇÃO PRATICADOS NA 
ÚLTIMA AVALIAÇÃO  

Categorias:
 1- Proposta do Programa (qualitativo), 

 2 - Corpo docente (20%)

 3 - Corpo discente, teses e dissertações (35%)

 4 - Produção intelectual (35%)

 5 - Inserção social (10%)



QUESITO 1:  PROPOSTA DO PROGRAMA 
(QUALITATIVO)

 1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de 
concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular. 
(Examina-se a coerência e consistência das linhas de pesquisa com as áreas de 
concentração; das linhas de pesquisa com os projetos em andamento e das 
áreas de concentração com a proposta e estrutura curricular. Verifica-se a 
abrangência e atualização da estrutura curricular para as áreas de 
concentração, com exame do conjunto de disciplinas quanto às ementas e se há 
consonância com o corpo docente permanente) (item 1.1 da ficha nova)

Auto avaliação
 De acordo com o relatório de avaliação do APCN, “a proposta está 

adequadamente concebida, os objetivos das linhas de pesquisa estão claros, e 
adequadamente articulados com as disciplinas dentro de uma boa estrutura 
curricular. Ou seja, considera-se que há coerência e consistência das linhas de 
pesquisa com a área de concentração e da área de concentração com a 
proposta e estrutura curricular, tendo boa abrangência e atualização da 
estrutura curricular para a área de concentração.” 

 Todos os projetos de pesquisas em andamento têm aderência à respectiva linha 
de pesquisa na qual está inserido. 

 De acordo com o relatório de avaliação do APCN, “considera-se que o conjunto 
de disciplinas estão em consonância com o corpo docente permanente.”



 1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro, contemplando os desafios 
internacionais da área na produção do conhecimento, seus propósitos na melhor formação de seus 
alunos, suas metas quanto à inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os parâmetros da 
área. (É examinado se os programas têm visão ou planejamento para o desenvolvimento futuro. 
Avalia-se como visualizam sua trajetória e a evolução de sua nota. Observa-se qual os propósitos para 
melhor formação de seus alunos, suas metas quanto à inserção social dos seus egressos, conforme os 
parâmetros da área. Observa-se também se contemplam os desafios internacionais na produção do 
conhecimento.) (item 1.3, 1.4, 2.3 da ficha nova - aperfeiçoado)

 Auto avaliação:

 -Como o programa teve início em agosto de 2019, o planejamento estratégico do programa, está em 
fase de desenvolvimento, a fim de definir metas de crescimento e fortalecimento do programa para o 
futuro. Pretende-se iniciar a implementação já em 2020.

 -Não há metas quanto à inserção social dos egressos, deve-se fazer.

 -Quanto aos desafios internacionais na produção do conhecimento, ressalta-se: dos 8DP docentes, 6 
docentes têm publicações recentes em periódicos internacionais; 2 docentes desenvolvem 
atualmente pesquisa com parceria de docente do exterior; 3DP e 1 DC realizaram pós-doutorado no 
exterior; 3 DP participaram recentemente de congressos internacionais no exterior; 1 DP tem projeto 
aprovado que tem objetivo de financiar a vinda do pesquisador do exterior ao programa; 2 docentes 
tem produção nos últimos 3 anos em co-autoria com pesquisador do exterior; 1 docente é membro 
de corpo editorial de periódico internacional

QUESITO 1: PROPOSTA DO PROGRAMA
(qualitativo)



1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. (Analisa-se a adequação da 
infraestrutura para o ensino, a pesquisa, a administração do Programa, observando se os 
principais equipamentos e infraestrutura estão relacionados à proposta do programa e suas linhas 
de pesquisa. Nos programas consolidados avaliam-se as expansões, aquisições, aprimoramentos 
e melhoramentos da infraestrutura havidos no quadriênio.) (item 1.1 da ficha nova)

Auto avaliação

 De acordo com a Comissão de Diligência, “a Infraestrutura laboratorial e para oferta de 
disciplinas instalada, e disponível para o desenvolvimento da proposta é adequada, está 
equipada para o atendimento às demandas relacionadas à formação de recursos humanos, 
às linhas de pesquisa e apresenta recursos materiais e de recursos humanos (técnicos de nível 
superior de formação acadêmica) suficientes para o desenvolvimento e manutenção dos 
projetos de pesquisa indicados na proposta. A infraestrutura laboratorial instalada está 
descrita detalhadamente no Relatório de Diligência, bem como as facilidades disponíveis por 
essa infraestrutura para o desenvolvimento das linhas e projetos de pesquisa. A infraestrutura 
para oferta de disciplinas garante de forma satisfatória não somente o desenvolvimento das 
linhas e projetos de pesquisas, mas como também o desenvolvimento das disciplinas para 
formação discente. Salas de aula novas e equipadas multimídias, mobiliários e prédios novos, 
associados a laboratórios de informáticas a disposição da pós-graduação criam ambiente 
adequado. Finalmente, dados recursos humanos disponíveis e infraestrutura instalada para 
desenvolvimento das disciplinas (descrita detalhadamente no Relatório de Diligência), bem 
como as facilidades relativas ao acesso aos prédios de salas de aulas, auditórios, e salas de 
computadores, entende-se que a proposta atende à necessidade infraestrutural para a 
oferta de disciplinas.”

QUESITO 1: PROPOSTA DO PROGRAMA



QUESITO 2 – CORPO DOCENTE (20%)
2.1 Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de 
formação, aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e adequação à 
Proposta do Programa. (item 1.2 da ficha nova) (considera-se como Permanente aquele docente assim 

declarado pelo programa. Avalia-se o perfil do corpo docente com relação à titulação, origem de formação, experiência 

acumulada e aprimoramento. Examina-se a compatibilidade entre o corpo docente e sua adequação à Proposta do 

Programa. Faz-se uma análise qualitativa do corpo docente considerando-se a experiência nacional e internacional, 

participação em projetos e redes de pesquisa, participação em comitês e coordenação de sociedades científicas, comitês 

editoriais, premiações e bolsas de pesquisa. Examina-se com especial atenção o corpo docente permanente.)

Auto avaliação

 De acordo com o relatório de avaliação do APCN, “um dado positivo é o fato de o programa contar com 

pesquisadores que atuam em diferentes áreas da engenharia o que possibilita a interação transversal entre 

as duas linhas de pesquisa por intermédio de pesquisas conjuntas.”

 A formação dos docentes está em consonância com as disciplinas propostas e com as linhas do PPGEC 

(ver justificativa nos slides 49, 50 e 66)

 Há 2 docentes DP que são bolsista PQ (produtividade em pesquisa), o que é um bom índice para programa 

com apenas mestrado (ver slide 49)

 7DPs e 2 DCs tem orientações de mestrado concluídas e todos os docentes têm orientação de IC concluída 

em período anterior ao início do PPGEC, ou seja, o grupo já apresenta boa experiência em orientação

 há 3 docentes DP com tempo de titulação maior que 15 anos e com pós-doutorado no exterior, dos quais 2 

tem doutorado sanduíche no exterior e 1 tem ainda o diploma francês D.E.A.; 1 docente DP com pós-

doutorado no Brasil, 1 DC com pós-doutorado no Brasil, 1 DC com pós-doutorado no exterior,  1 DC com 

doutorado sanduíche no exterior (ver slide 51).



QUESITO 2 – CORPO DOCENTE (20%) 
2.1 Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de 
formação, aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e adequação à 
Proposta do Programa. 

 Como descrito detalhadamente nos slides 51, 52 e 53, o grupo apresenta atividades relacionadas a:

Assessoria ah-doc de congressos e agências de fomentos;

Membro do corpo editorial de revista nacional;

Membro do corpo editorial de revista internacional;

revisores de periódicos nacionais e internacionais

Presidente da Associação Brasileira de Patologia das Construções, 

Diretor de Cursos do IBRACON e de "Asuntos Legales" da Asociación Latinoamericana de Patología y 
Rehabilitación de las Construcciones, 

organização de Simpósio em congressos, 

Membro do Comitê interno PIBIC da UFG, 

Membro do Comitê externo em outras universidades ; 

Editor chefe de revista nacional 

Coordenador geral de Pesquisa e Pós-graduação da Regional Catalão 

membro do Comitê Organizador de eventos científicos 

Coordenador do departamento de infraestrutura da universidade

Coordenador de Relações Internacionais da  Regional Catalão



Auto avaliação

 Existem colaborações com pesquisadores de instituições nacionais e internacionais, a fim de 

desenvolver atividades de pesquisa, orientação, co-orientação ou participação frequente em bancas 
examinadoras

 1) Gabriela Rezende Fernandes e José Julio de Cerqueira Pituba mantêm uma cooperação conjunta 
internacional com Swansea University, na figura do Prof. Eduardo A. de Souza Neto para 
desenvolvimento de pesquisa, com visitas acadêmicas a Swansea em 2017,2019 e previsão em 2020 e 
artigos recentes em co-autoria.

 2) José Julio de Cerqueira Pituba tem projeto junto a FAPEG com  colaboração dos seguintes 
professores: Prof.Túlio Nogueira Bittencourt, da USP/Poli, Profs. Severino Pereira Cavalcanti Marques e 
Márcio André Araújo Cavalcante da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e Prof. Eduardo A. de 
Souza Neto de Swansea University, tendo verba para que esses professores colaboradores possam vir à 
Regional Catalão a fim de dar palestras e desenvolver atividades de pesquisa colaborativas. Mantêm 
colaboração com professores do Programa de Pós-graduação GECON da UFG/Regional Goiânia, do 
qual fez parte no período de 2012 a 2017, especialmente com o Prof. Daniel de Lima Araújo

QUESITO 2 – CORPO DOCENTE (20%) 
2.1 Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de 
formação, aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e adequação à 
Proposta do Programa. 



QUESITO 2 – CORPO DOCENTE (20%) 
2.1 Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de 
formação, aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e adequação à 
Proposta do Programa. 

 3) Gabriela Rezende Fernandes mantêm colaboração com os professores do Programa de Pós-
graduação em Engenharia Civil da UNESP-FEIS, em Ilha Solteira, do qual faz parte desde 2004, com 
6 orientações finalizadas, mas será descredenciada em breve após finalização da dissertação em 
andamento.

 4) José dos Reis Vieira de Moura Júnior desenvolve pesquisa sobre estruturas inteligentes aplicadas 
ao monitoramento estrutural e energy harvesting com os professores Gleyzer Martins (Universidade 
Federal de Uberlândia - Campos do Pontal), Diogo de Souza Rabelo (Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso), Roberto Finzi Neto e Valder Steffen Jr 
(Universidade Federal de Uberlândia) e Daniel J. Inman (University of Michigan). 

 5)Romes Antonio Borges desenvolve pesquisa com professores de outras instituições do país e do 
exterior, como: Prof. Valder Steffen Júnior, Prof. Antônio Marcos Gonçalves de Lima e Prof. Fran 
Sérgio Lobato, todos docentes da Universidade Federal de Uberlândia (FEMEC/UFU); Prof. Domingos 
Alves Rade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (DCTA/ITA/BR) e Prof. Brian P. Mann docente 
em Duke University (USA). 

 6)Wellington Andrade da Silva, desenvolve pesquisa, na área estrutural, com o Professor Marcos 
Honorato de Oliveira e William Taylor Matias da Silva, ambos da Universidade de Brasília (UnB), com 
o Prof. Maurício de Pina Ferreira, da Universidade Federal do Pará (UFPA) e Paulo Marcelo Vieira 
Ribeiro da Universidade de Federal de Pernambuco. 



2.1 Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de 
formação, aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e adequação à 
Proposta do Programa. 

7)Enio Pazini desenvolve pesquisas na área de corrosão e adições minerais ao concreto 
em parceria com a UnB e com a UFMG, locais onde foi co-orientador de trabalhos de 
mestrado e doutorado.

8) Antover Panazzolo Sarmento desenvolve pesquisa em parceria com o Prof. Heber M. 
de Paula do PPGEC sobre desenvolvimento de pavimentos permeáveis com utilização 
de resíduos da construção civil

9) Heber Martins de Paula, mantém parceria com a Prof. Marina Sangoi de Oliveira, da 
UNICAMP, que foi sua orientadora de doutorado e com o Prof. Leonardo Santos 
Andrade, co curso de Química da UFG/Regional Catalão



 2.2 Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às 
atividades de pesquisa e de formação do programa. (item 1.2 e 2.5 da ficha 
nova)(Verifica-se qualitativamente a relevância dos projetos, a participação efetiva dos docentes 
permanentes, a existência de projetos de pesquisa financiados e o envolvimento de discentes (de 
graduação e pós-graduação)

Auto avaliação

 Todos os docentes têm projetos em desenvolvimento dos quais são coordenadores.

 A Linha 1 tem 13 projetos em desenvolvimento, dos quais 8 tem financiamentos como: editais do 
CNPq e da FAPEG e de empresa local; outros 2 tem bolsas de IC e/ou mestrado do CNPq ou 
FAPEG; apenas 1 projeto não tem colaboração de outro docente do PPGEC, mas tem 
colaboração externa

 A Linha 2 tem 8 projetos em desenvolvimento dos quais 3 tem financiamento de editais do CNPq ou 
FAPEG e 1 tem bolsa de IC do CNPq; 4 desses projetos têm colaboração de outro docente do 
PPGEC; os outros 4 projetos tem a participação de apenas 1 docente

 Dos 21 Projetos em desenvolvimento apenas 3 não tem participação de discentes de graduação

 Obs: como o programa se iniciou em agosto de 2019 não há como avaliar a participação dos 
discentes de pós-graduação nos projetos, mas a partir de 2020, será obrigatório ter o discente do 
PPGEC inserido no projeto do orientador.

 a colaboração entre docentes do PPGEC e entre pesquisadores externos está presente na linha 1, 
mas deve ser melhorada na linha 2

 deve melhorar o financiamento a partir de editais de agências de fomento e empresas locais.

QUESITO 2 – CORPO DOCENTE 



 2.3 Distribuição das atividades de pesquisa e de formação 
entre os docentes do programa. (item 2.5 da ficha nova)

(Verifica-se a porcentagem de docentes permanentes que, no quadriênio, atende aos 
itens: 1. Leciona disciplinas na pós-graduação; 2. Participa de publicação em periódicos 
classificados entre A1 e B3; 3. Tem orientação (concluída ou em andamento) no período. 
Verifica-se, qualitativamente, a relação do número de orientações por docente 
permanente, tendo-se como referência o valor do índice em relação aos quartis dos 
valores observados no grupo de programas da área.)

Auto-avaliação:

 quanto à porcentagem de docentes permanentes que participa de publicação em 
periódicos classificados entre A1 e B3: (7Dp de 8 DP) 87,5%. É um índice muito bom, mas 
ressalta-se que a produção está concentrada em 4 docentes, o que não é muito bom; 
a distribuição de publicação entre os docentes deve ser melhorada.

 Quanto à porcentagem de docentes permanentes  que tem orientação concluída 
(em outros programas, pois nosso programa é novo): (7Dp de 8 DP) 87,5%, o que é um 
bom índice pois demonstra experiência em orientação do grupo

 Quanto à porcentagem de DP que até dezembro de 2020 terão lecionado disciplinas 
nó PPGEC: 100%

QUESITO 2 – CORPO DOCENTE (20%) 



 2.4 Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de 
pesquisa na graduação, com atenção tanto à repercussão que este 
item pode ter na formação de futuros ingressantes na PG, quanto 
(conforme a área) na formação de profissionais mais capacitados no 
plano da graduação. (item 2.5 e 3.2 da ficha nova)

(Verifica-se a contribuição nas atividades de graduação, considerando as 
disciplinas lecionadas, coordenação de cursos, participação em órgãos colegiados 
da graduação e orientação de iniciação científica.)

Auto avaliação (período 2018-2019):

 Nº de docentes que ministraram aulas na graduação: 9 de 11

 Nº de docentes que orientaram ou orientam IC: 7 de 11. Deve ser 
melhorado!

 1 docente é membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e 
suplente da Câmara regional de Graduação

 Todos os docentes orientam ou orientaram TCC

QUESITO 2 – CORPO DOCENTE 



 3.1 Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de 
avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão 
do corpo discente. (não aparece na ficha nova)

(Verifica-se a relação entre a quantidade de teses defendidas no período de 
avaliação e o número de docentes do corpo permanente do período.

Auto avaliação: Não se aplica

QUESITO 3 – CORPO DISCENTE, TESES E 
DISSERTAÇÕES (35%)

 3.2 Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas 
no período de avaliação em relação aos docentes do programa. 
(Analisa-se a relação entre o número de orientações concluídas, de 
mestrado e doutorado, e o número de docentes do programa. Compara-se 
essa relação com aquela observada na área como um todo) . (não aparece 
na ficha nova)

Auto avaliação: não se aplica



 3.3 Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes 
autores da pós-graduação e da graduação na 

produção científica do programa, aferida por publicações e 

outros indicadores pertinentes à área. . (2.1 e 2.2 da ficha nova -
aperfeiçoado)

 (A avaliação deste quesito considera a quantidade de publicação em periódicos e de 
trabalhos completos em anais de congressos, desde que publicados com coautoria de 
discentes e egressos. A quantidade relativa de publicações em periódicos (QTD) 
representa 70% do item. 

 A quantidade relativa de trabalhos de congresso completos publicados em anais (QTM) 
representa 30% do item. Consideram-se apenas os trabalhos com autoria de discentes e 
egressos, e as teses e dissertações defendidas no período. 

 A não participação de membros externos nas bancas pode resultar em penalização para 
neste quesito.

 Auto avaliação: Não se aplica, mas já há o incentivo que os discentes a 
publicar em congressos e periódicos. Também há exigência por norma interna 
que haja um membro externo na banca de defesa.

QUESITO 3 – CORPO DISCENTE, TESES E 
DISSERTAÇÕES (35%)
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 3.4 Eficiência do Programa na formação de mestres e 
doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e 
doutores e percentual de bolsistas titulados

Auto avaliação: não se aplica, mas o coordenador de área já disse que o 

tempo de titulação é importante e vai continuar a ser avaliado. Deve ter a 
titulação no tempo máximo de 24 meses (que é exigência de uma Resolução 
da UFG), senão tem avaliação negativa nesse item.

QUESITO 3 – CORPO DISCENTE, TESES E 
DISSERTAÇÕES (35%)



 4.1 Publicações qualificadas do Programa por docente permanente 
(PQD).

 A produção PQD =0,8PQD1+0,1PQD2+0,1PQD3

L representa o número total de livros, CP o número total de capítulos de livros

PQD3: valor máximo atribuível (saturação) de 3 pontos, Anais representa a soma dos trabalhos 
completos publicados em anais de eventos (item 2.4 da ficha nova )

Auto avaliação
 PQD1 =0,89 considerando os artigos em co-autoria duplicados  (mediana é 0,8; 

conceito bom (nota 4) vai até PQD1 =1,3). Nosso PQD1 está baixo, muito próximo da 
mediana; conceito bom, mas com risco grande de cair. Observar que provavelmente 
em 2021 a mediana não será mais 0,8, deverá subir como indica a tendência da área.

 PQD1 =0,74 considerando os artigos em co-autoria apenas 1 vez. Nosso PQD1 está 
abaixo da mediana, conceito regular (nota 3).

 PQD2  e PQD3 não foi avaliado, mas o PQD2 do grupo é baixo.

 Dá para aumentar PQD3, porque tem docente que está publicando pouco ou não está 
publicando em congressos.

QUESITO 4 – PRODUÇÃO INTELECTUAL (35%)
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 4.2 Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente 
permanente do Programa. (Avalia-se a porcentagem de docentes do corpo 
docente permanente com participação em publicações em periódicos dos 
estratos A1 ) . (item 1.2 e 3.1 da ficha nova - aperfeiçoado)

Auto avaliação

 Percentagem de DP com pelo menos 1 publicação: (7 DP de 8DP = 87,5 %). 
Conceito muito bom, mas ressalta-se que a produção está concentrada em 
4 docentes, o que não é muito bom; a distribuição de publicação entre os 
docentes deve ser melhorada.

 Percentagem de DP com publicação qualis A1: 5 DP de 8 DP: 62,5% (2 artigos 
tem colaboração de 2 DPs)

 Problema: melhorar a distribuição entre os docentes, pois:

-Considerando os trabalhos de co-autoria duplicados: a produção está 
concentrada em 3 DP (de 8DP) que têm 67,46 % da pontuação total.

-Considerando os trabalhos de co-autoria apenas 1 vez: 51,96 % da produção 
está concentrada em 2 DP (de 8DP) e 81,5 % da produção concentrada em 
4DP. 

QUESITO 4 – PRODUÇÃO INTELECTUAL (35%)



4.3 Produção técnica, patentes e outras produções consideradas 
relevantes (Considera-se a relação entre o total de produção técnica do programa e o 
número de docentes permanentes, aplicando-se os seguintes pesos

 Patentes 1,0 

 Software disponibilizado na página do programa ou registrado no Instituto Nacional de Propriedade 
Industria (INPI) 0,5 

 Membros de corpo editorial de periódico 0,25 

 Membros de comitês de organização de eventos 0,25

 Serviços técnicos 0,15 

 Cursos de curta duração 0,15 

 Produção de material didático 0,15 

 Outros produtos técnicos 0,05

 O total de pontos referentes a serviços técnicos, cursos de curta duração e produção de material didático 
é saturado em 1,5. A pontuação total de outros produtos técnicos é saturada em 0,75 ) (item 2.4 e 3.1 da 
ficha nova - aperfeiçoado)

Auto avaliação

 O grupo não é bom nesse quesito. Deve-se ter estratégias para melhorar. 

 Na ficha nova, terão 10 itens técnicos que vão pontuar, mas ainda não foram 
definidos pela área.

QUESITO 4 – PRODUÇÃO INTELECTUAL (35%)



4.3 Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes

Produtos do grupo (2017-2019): 

1) José julio de c. Pituba: organização do Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da 
Regional Catalão (2017-2019). Membro do corpo editorial dos Periódicos Advances in Concrete 
Construction, an International Journal e Revista Eletrônica de Engenharia Civil

2) Antover Sarmento: Membro do corpo editorial dos Periódicos: Revista Eletrônica de Engenharia 
Civil, Fórum Goiano de Gestão Pública e Encontro de Pesquisa, Estágio e Extensão de 
Engenharia Civil. Organização da Semana da Engenharia Civil da UFG/Regional Catalão em 
2019.

3) Ed Carlo Paiva: Membro do corpo editorial e revisor da Revista Eletrônica de Engenharia Civil

4) Enio Figueiredo: Membro do corpo editorial e revisor de: A Construção em Goiás, Revista 
IBRACON de Estruturas e Materiais; Concreto & Contrução; organização do III Simpósio 
IBRACON sobre Durabilidade das Construções (2017).

5) Heber M de Paula: Editor chefe da Revista Eletrônica de Engenharia Civil

6) Ronaldo Gomes: Membro do conselho editorial da Revista IBRACON de Estruturas e Materiais.

7) Wellington da Silva: Membro do corpo editorial e revisor da Revista Eletrônica de Engenharia 
Civil

8) Romes Borges: membro do comitê organizador do COBEM em 2019.



Auto avaliação (Listar os docentes – descrever ações desenvolvidas no contexto do PPG 

que tenham impacto social ou denotem inserção no contexto da interação com a sociedade 
(lembrar dos projetos de extensão, participação em instâncias de representação, ações que 
modificaram ações profissionais, entre outros)

1) O Prof. José dos Reis realiza pesquisa para o desenvolvimento de aplicativo móvel em 
colaboração com o Prof. Salvo Magno Moreira So da Fundação Dom Cabral, Ricardo Rodrigues 
Andrioni e Luis Carlos de Mendonça da Arcelor Mittal Brasil AS, através de dois projetos de extensão 
“Jogo de Simulação Enxuta” e “Sistema de Gestão Logístico”. Esses projetos são fruto da parceria 
que o Prof. José dos Reis Vieira de Moura Júnior estabeleceu durante o período que o mesmo 
trabalhou no meio industrial, nas áreas de Siderurgia e Mineração

2) Wellington Andrade da Silva desenvolve pesquisa na área de atualização de modelos numéricos 
de pontes ferroviárias com os Analistas de Infraestrutura do DNIT, Iviane Cunha dos Santos e Fábio 
Pessoa da Silva Nunes. Tem também pesquisa na área de caracterização geomecânica de rochas 
com o Professor André Pacheco de Assis da Universidade de Brasília e o geólogo Leonardo 
Vasconcellos Rangel da mineradora CMOC Internacional Brasil - China Molybdenun.

QUESITO 5 – INSERÇÃO SOCIAL (10%)

(item 3.2 da ficha nova -
aperfeiçoado)



3)Antover sarmento desenvolve projetos P&D com FGV, Serra do Facão, Jordão 
Engenharia e SENAI-RJ com financiamentos de capital, custeio e bolsas de IC. Os 
projetos atuais são sobre aproveitamento energético do biogás e de resíduos florestais. 
Pretende-se submeter projetos sobre tijolos sustentáveis utilizando a fibra das 
macrófitas em sua composição

4)Ed Carlo Paiva vem desenvolvendo pesquisas em parceria com a Prefeitura de 
Catalão para pesquisas na área Ambiental, porém no caso de aprovação de novos 
projetos, esses serão na área de construção sustentável

5)Enio Figueiredo: Presidente da Associação Brasileira de Patologia das Construções, 
Diretor de Cursos do IBRACON e de "Asuntos Legales" da Asociación Latinoamericana
de Patología y Rehabilitación de las Construcciones

6)Heber de Paula: parceria desde 2011 com a empresa Brasmix Engenharia de 
Concreto em que estão sendo estudados o tratamento e a destinação de seus 
resíduos da produção de concreto na formulação de novos materiais; com a empresa 
GS Artes e Pré-moldados, no desenvolvimento de blocos de concreto com adição de 
borracha; com a Empresa Construcastro de Materiais de Construção (pré-moldados), 
para produção de blocos de concreto para vedação. Todos os materiais e, inclusive 
alguns equipamentos, estão sendo fornecidos pelas empresas
-Projeto de extensão sobre Gestão da Água com 2 bolsistas de extensão PROEXT 
(2016-2017). 

QUESITO 5 – INSERÇÃO SOCIAL (10%)



Auto avaliação

QUESITO 5 – INSERÇÃO SOCIAL (10%)

(item 3.3.1, 1.3 e 3.2 
da ficha nova)

1) José Julio de Cerqueira Pituba tem projeto junto a FAPEG com  colaboração dos 
seguintes professores: Prof. Túlio Nogueira Bittencourt, da USP/Poli, Profs. Severino 
Pereira Cavalcanti Marques e Márcio André Araújo Cavalcante da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL) e Prof. Eduardo A. de Souza Neto de Swansea 
University, tendo verba para que esses professores colaboradores possam vir à 
Regional Catalão a fim de dar palestras e desenvolver atividades de pesquisa 
colaborativas

2) Gabriela Rezende Fernandes e José Julio de Cerqueira Pituba mantêm uma 
cooperação conjunta internacional com Swansea University, na figura do Prof. 
Eduardo A. de Souza Neto para desenvolvimento de pesquisa, com visitas 
recentes a Swansea. A prof. Gabriela tem projeto aprovado na FAPEG em 2019 
para trazer o  professor Eduardo ao PPGEC.

3) Há também as parcerias em pesquisas com outras instituições brasileiras 
detalhadas nos slides 76, 77, 78.



Auto avaliação

 O site está criado, com informações sobre seu funcionamento, corpo 
docente, alguns regulamentos e formulários, notícias. 

 Fazer: há 5 normas, 3 formulários, 1 template já aprovados em reunião que 
precisam ser atualizados no site (deverá ser feito em breve). Há outras 3 
normas que serão aprovadas em outubro (ou novembro), que deverão ser 
atualizadas no site.

 Há necessidade de fazer a tradução para o inglês a fim de melhorar a 
internacionalização

QUESITO 5 – INSERÇÃO SOCIAL (10%)

(item 3.3.2 da 
ficha nova -
aperfeiçoado)



Nova Ficha: 3 DIMENSÕES:

1- PROGRAMA
2- FORMAÇÃO
3- IMPACTO NA SOCIEDADE

Principais mudanças: 

-necessidade de planejamento estratégico do programa (auto-avaliação, que 
deve ser feita e implementada por uma comissão)

-avaliação usando o novo qualis, onde o periódico tem classificação única 
para todas as áreas, sendo classificado na área mãe.

-maior importância aos aspectos: internacionalização, acompanhamento de 
egressos, impacto social, inovação e produção técnica e tecnológica

-maior ênfase à qualidade e não à quantidade (indicadores de quantidade 
não existem mais)

-introdução do JDP (jovem docente permanente), para incentivar a renovação 
dos programas



Comentários sobre a nova ficha de 
avaliação da área Engenharias I

A área Engenharia I não definiu os subitens da ficha de avaliação nem os 
pesos para os itens da mesma no seminário de meio termo que aconteceu 
de 21 a 23 de agosto. 

Nessa ocasião discutiu-se todos os itens da ficha, mas não foi definido quais
sub-itens comporão a nova ficha. 

Portanto, o que se coloca adiante sobre a nova ficha é o que foi colocado 
como proposta inicial pelo coordenador de área, mas que ainda pode ter 
mudança.



 1.1 Articulação, aderência e atualização das áreas de concentração, 
linhas de pesquisa, projetos em andamento e estrutura curricular, bem 
como a infraestrutura disponível, em relação aos objetivos, missão e 
modalidade do programa. 

 a) Articulação (Há articulação entre as áreas de concentração e 
linhas de pesquisa?) 

 b)Captação/coordenação de projetos. Há, no mínimo, 50% de 
docentes em coordenação?

 c)háAderência dos projetos às linhas de pesquisa 

 d)Mantém uma rotina de seminários?

 e)Atualização das Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa. 
Contextualização das linhas de pesquisa com relação à inovação 
para atender às demandas regionais, sociais e de 
internacionalização. (ver DOC AREA)

 f)Estrutura e flexibilidade curricular: O conjunto de disciplinas ofertadas 
no quadriênio abrange os conteúdos básicos da área/linhas de 
pesquisa?

 g)A infraestrutura de laboratórios da instituição é suficiente para 
amparar as linhas de pesquisa, exceto os equipamentos de grande 
porte?

 h)Há disponibilidade de equipamentos de grande porte na instituição 
ou parcerias estabelecidas e comprovadas para utilização de 
equipamentos de grande porte em outras instituições?

QUESITO 1 – PROGRAMA



1.2 Perfil do corpo docente, e sua 
compatibilidade e adequação à Proposta 
do Programa. 

 A formação em nível de doutorado do corpo docente é 
compatível com áreas e linhas de pesquisa do programa ? 

 Percentagem do corpo docente que publicou durante o 
biênio 2017-2018 na temática das linhas de pesquisa onde 
atua. 

 Percentagem do corpo docente com bolsas de 
produtividade em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico 
ou equivalente (de agências oficiais de fomento), tutoria em 
programas PET (MEC/SESu) 

QUESITO 1 – PROGRAMA



1.3. Planejamento estratégico do programa, considerando também 
articulações com o planejamento estratégico da instituição, com vistas a ̀ 
gestão do seu desenvolvimento futuro, adequação e melhorias da 
infraestrutura e melhor formação de seus alunos, vinculada à produção 
intelectual – bibliográfica, técnica e/ou artística. 

 Há Metodologias institucionalizadas de acompanhamento do rendimento 
discente e tempo de titulação?; 

 Há Metodologias institucionalizadas de acompanhamento do rendimento 
docente ?; 

 Há Metas e expectativas de crescimento ou consolidação?

 Contextualização. Impacto do programa na sociedade. 

 Há Colaboração? (com outras instituições para realização de pesquisas e utilização de 
laboratórios e/ou equipamentos)

 Há Internacionalização? (produzir em periódicos internacionais, artigos em coautoria do 
pesquisadores no exterior, intercâmbios (de discentes e docentes), ser editor de revistas internacionais ou 
participar do corpo editorial, projetos com financiamentos do exterior, receber estrangeiros no programa 
(discentes e docentes))

 Há Estratégias de inovação em formação e difusão do conhecimento? 

 Há Alinhamento com o PDI da instituição?  

QUESITO 1 – PROGRAMA



1.4. Os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do 
programa, com foco na formação discente e produção intelectual. 

Em que estágio se encontra atualmente o sistema de autoavaliação 
de seu programa: 

( )Não planejado 

( )Planejado 

( )Planejado e em implementação

( )Implementado 

( )Implementado e com ações decorrentes

Descrever o estágio atual de implementação do sistema de 
autoavaliação do seu programa (2.000 caracteres)

QUESITO 1 – PROGRAMA



QUESITO 2 – FORMAÇÃO  

 2.1. Qualidade e adequação das teses, dissertações ou 
equivalente em relação às áreas de concentração e linhas de 
pesquisa do programa.

 2.1.1. % de bancas com participação de PQ/PQDT, ou perfil 
equivalente, como membro (s) externo (s) à instituição :

% de bancas com ao menos um membro internacional:  

 2.1.2: % de discentes do programa que participam em 
publicações qualificadas da área, Qualis A.

 2.1.3. % de discentes que concluem o mestrado e o doutorado 
em tempo inferior a 30 e 60 meses, respectivamente; 



QUESITO 2 – FORMAÇÃO  
2.2 Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos. 

 %Produção discente e egressos ponderada pelo Qualis / 
(docentes permanentes - JDP) 

JDP (Jovem Docente Permanente)

Pdis = [1A1 + 0,85A2 + 0,7A3 + 0,55A4 + 0,4B1 + 0,3B2 + 0,2B3 + 
0,1B4]/(DP - JDP) ; 

 2.3. Destino, atuação e avaliação dos egressos do programa em 
relação à formação recebida. 

 Seu programa possui ferramenta de acompanhamento da 
inserção dos egressos no mercado de trabalho?

 Qual o % de egressos de seu programa do qual você tem 
informação sobre atuação profissional? (conclusão 2014-2018)

 Seria possível listar 10 egressos de seu programa no último 
quadriênio que se destacaram significativamente após a 
conclusão do curso e descrever essa atividade de destaque? 
Não é preciso listar, apenas responder Sim ou Não. (2014-2018)    



QUESITO 2 – FORMAÇÃO  

2.4 Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual 
do corpo docente no programa.
 2.4.1 produção docente em periódicos

Se docente de apenas 1 programa: toda a produção do docente 

Docente de mais de um programa: apenas produção com 
discente/egresso do programa 

Pdoc = [1A1 + 0,85A2 + 0,7A3 + 0,55A4 + 0,4B1 + 0,3B2 + 0,2B3 + 
0,1B4]/(DP - JDP) ; 
 2.4.2 produção docente de natureza técnica/tecnológica, por 

docente 

 2.4.3 % DP com bolsa de produtividade (PQ ou DT) ou produção 
equivalente:

 2.4.4 % DP que coordenam de projetos de pesquisa vigentes e 
FINANCIADOS 

 2.4.5 % DP que participam de conselhos/comitês de classes 
empresariais ou realizam consultorias/serviço técnico 
especializado.



QUESITO 2 – FORMAÇÃO  

2.5 Qualidade e envolvimento do corpo docente em relação às 
atividades de formação no programa. 

 2.5.1 % de docentes permanentes que realizaram, 
conjuntamente, as TRÊS atividades abaixo:

a) orientações concluídas no programa.

b) orientação de IC (ou TCC).

c) oferta de disciplina(s) no programa.

 2.5.2 % de docentes permanentes que realizaram, 
conjuntamente, DUAS das atividades acima: ?

 2.5.3 Número de discentes titulados em relação ao número (DP 
- JDP).     



QUESITO 3 - IMPACTO NA SOCIEDADE
 3.1 Impacto e caráter inovador da produção intelectual em 
função da natureza do programa.
 Anexar arquivo com 10 produtos numerados de 1 a 10 (artigos ou produtos 

técnicos) do biênio 2017-2018. Incluir título do produto, autores e ano da 
produção. Essa produção é denominada produção qualificada do programa. 
Para cada produto listado no arquivo anexo, marque na tabela abaixo TODOS 
os qualificadores que se aplicam a cada um deles. 

Número do Produto no arquivo anexo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produção com discente/egresso

Aluno/egresso do programa como primeiro 
autor

Produção em colaboração nacional

Produção em colaboração Internacional

Artigo Qualis A1

Artigo Qualis A2

Artigo Qualis A3

Artigo Qualis A4

Artigo Qualis B1

Artigo Qualis B2

Artigo Qualis B3

Artigo Qualis B4

Patente depositada

Patente concedida

Patente licenciada

Outra produção técnica

Produto de impacto regional

Quantos docentes permanentes participaram do conjunto da produção qualificada?
Descrever o impacto e o caráter inovador da produção intelectual (1.000 caracteres por produto)



QUESITO 3 - IMPACTO NA SOCIEDADE

3.2 Impacto econômico, social e cultural do programa..
Avaliação qualitativa das ações do PPG com base nos qualificadores abaixo. A

 Convênios/Financiamento com setor público e privado 

 Integração com a graduação 

 Integração com a educação básica 

 Criação de startups e/ou de empresas de base tecnológica aderentes 
a área 

 Ações afirmativas ou de extensão 

 Colaboração com nucleação/consolidação de novos grupos de 
pesquisa (solidariedade) 

 Divulgação científica para a sociedade 

 Orientação de PIBIC Jr 

 Contribuição da formação do programa na redução das 
desigualdades regionais e nacionais 

Quantos qualificadores seu programa comprovadamente atende? )



 QUESITO 3 - IMPACTO NA SOCIEDADE  
3.3   Internacionalização e visibilidade do programa.

3.3.1 Internacionalização. 
Dupla diplomação

Intercâmbio isolados de discentes 

Programas de intercâmbio de discentes

Recepção de eventos internacionais

Membro de corpo docente permanente participante de comissão organizadora de eventos 
internacionais

Participação de docentes permanentes no corpo editorial de revistas internacionais

Mecanismos de ingresso de estudantes de outros países

Financiamento por projetos internacionais

Desenvolvimento de projetos em conjunto

Professores visitantes estrangeiros

Publicação em co-autoria com pesquisadores estrangeiros

Patentes internationais

Prêmios/distinções internacionais de docentes e discentes

Canais de comunicação do programa em língua estrangeira 

Participação de DP em instituições estrangeiras (professor visitante, estágio pós-doutoral, 
missões)

Quantos qualificadores seu programa comprovadamente atende? )



 QUESITO 3 - IMPACTO NA SOCIEDADE  
3.3   Internacionalização e visibilidade do programa.

3.3.2 Visibilidade . 
Avaliação qualitativa da capacidade em veicular suas informações com qualidade, 
atualização dos meios de disseminação, visibilidade e transparência do programa

Informações sobre estrutura curricular, ementas das disciplinas e funcionamento do 
programa 

Informações sobre processo seletivo 

Processo seletivo não presencial 

Atualização e disponibilidade da página eletrônica completa em mais de um idioma 

Acesso às teses e dissertações na página do programa 

Inserção em redes sociais e mídias de comunicação 

Acesso às páginas individuais dos docentes do programa/link para CV Lattes 

Informações sobre discentes/link para Sucupira 

Informações sobre egressos 

Informações sobre a produção intelectual do programa/link para Sucupira 

Entrevistas, mesas-redondas, programas e comentários na mídia 

Prêmios recebidos por discentes, egressos ou docentes 

Quantos qualificadores seu programa comprovadamente atende? )



A periodicidade e a frequencia para avaliação do cumprimento deste Plano 
de Atividades devem ser indicadas, bem como as medidas para estímulo do 
corpo docente ao cumprimento do planejamento. O planejamento das 
atividades do curso e do corpo docente deve integrar os mecanismos de auto 
avaliação 

RECOMENDAÇÕES DO DOCUMENTO ORIENTADOR 
DE APCN -2019 

Os Regimentos dos Cursos devem conter os mecanismos previstos para 
condução da auto avaliação, planejamento e ações para internacionalização 
do programa, bem como apresentar estratégias e ferramentas que permitam o 
acompanhamento de egressos 



Imprescindível que a descrição das políticas de auto avaliação que serão 
implementadas façam parte do documento proposto para o Regimento 
Interno,(FAZER NORMA INTERNA) que deve incluir: 
(i) diagnóstico do nível de maturidade no momento da proposição do curso,
(ii) as metas (quantitativas) a serem alcançadas, em termos de indicadores 

de processo e de resultado, tendo como objetivo melhoria da qualidade 
no primeiro quadriênio completo avaliado, visando atingir os níveis dos 
programas mais consolidados da área; 

(iii) definição das instâncias dos responsáveis por cada uma das ações
que compõem a auto avaliação do curso: coordenação do curso, 
comissão do curso, comissão externa, colegiado, discentes; e 

(iv) descrição dos procedimentos de acompanhamento e das
propostas para adequação de percurso para que as metas indicadas 
sejam alcançadas 

Proponentes devem demonstrar capacidade para implementação e expansão 
das atividades propostas no APCN, indicando estratégias de planejamento 
para o crescimento e desenvolvimento da proposta num horizonte de 4 anos 
(período da avaliação). 

RECOMENDAÇÕES DO DOCUMENTO ORIENTADOR 
DE APCN -2019 



Há uma limitação para presença de JDPs, como sendo até 30% do 
número de DP. A proposta deve explicitar claramente quais dentre os DPs
são os JDPs. Os JDPs poderão permanecer com esse status por no máximo 
quatro anos 4 anos, desde que não ultrapassem os seis anos de defesa de 
seu Doutorado 

As propostas para cursos nas modalidades acadêmica ou profissional 
deverão incluir no mínimo12 (doze) docentes permanentes. Será 
considerada em regime de exceção, possibilidade de propostas compostas 
por 10 (dez) DP para regiões em que não haja cursos de pós-graduação na
área das Engenharias 1, desde que devidamente comprovada 

Deve estar evidenciado na proposta um calendário para as avaliações de 
credenciamento,recredenciamento e descredenciamento, justificando-se a 
periodicidade adotada. As propostas devem indicar composição de comissões 
mistas — com a participação de membros externos ao programa de 
reconhecida competência na pós-graduação (30%) e membros internos para 
proceder às avaliações periódicas para credenciamento, recredenciamento e 
descredenciamento 

RECOMENDAÇÕES DO DOCUMENTO ORIENTADOR 
DE APCN -2019 



Devem ser levados em consideração, para o processo de credenciamento, 
recredenciamento e descredenciamento, parâmetros da área, relacionados à 
qualidade da produção bibliográfica,
técnica, tecnológica, transferência de conhecimento, depósitos ou registros de 
propriedade  intelectual e demais resultados relacionados ao desenvolvimento 
do setor produtivo (relatórios, patentes, know-how, procedimentos 
operacionais, ou outros instrumentos relacionados), coordenação de projetos 
junto a agências de fomento, órgãos públicos e iniciativa privada, práticas
de ensino e orientação do docente. Recomenda-se compatibilização do 
regimento geral da pós graduação da instituição proponente a fim de observar 
mecanismos que dinamizem os critérios de credenciamento, recredenciamento 
e descredenciamento, comparativamente aos critérios estabelecidos pela 
área. A produção acadêmica que não for resultado da atividade docente no
programa não deverá ser levada em consideração para avaliação docente 
nos processos de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento. 

A autoavaliação deve ser considerada ferramenta de valor para descrever de 
forma quantitativa o desempenho docente. Recomenda-se fortemente que a 
periodicidade para avaliação do desempenho dos DP e DC segundo critérios 
de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento seja de 24 
meses. Para produção dos relatórios de auto avaliação, recomendam-se 
intervalos de 12 meses 

RECOMENDAÇÕES DO DOCUMENTO ORIENTADOR DE APCN -2019 



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O 
FORTALECIMENTO/DESENVOLVIMENTO  DO 

PROGRAMA
(seguindo as dimensões ou categorias da 

nova ficha)



Dimensão 1 – PROGRAMA (item 1.4 da nova 
ficha)

Inici
o

Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 1 – Idealização e Implementação do 
planejamento estratégico para fortalecimento e 
crescimento do PPGEC

Agos
2019

Dez  
2020

Coordenação
Docentes

Meta A – formar comissão (c/ docentes, discente 
e técnico) responsável pela auto-avaliação

Out/
2019

Out/
2019

Meta B – Redação do Planejamento estratégico, 
definindo metas a serem alcançadas e que 
esteja alinhado com o PDI

Out/
2019

Fev/
2020

Coordenação / 
Comissão

Meta C- Apresentação do planejamento 
estratégico a todos os docentes e discentes do 
programa

Mar/
2020

Mar
/202
0

Coordenação / 
Comissão

Meta D- Implementação do Planejamento 
estratégico

Mar/ 
2020

Dez/
2020

Coordenação / 
Comissão

Meta E – avaliação se as metas colocadas no 
planejamento estratégico foram alcançadas

Atividade: Realização de seminário anual para 
apresentar a auto-avaliação do programa e 
verificar se as metas estão sendo alcançadas

Dez/
2020

Dez/
2024

Coordenação
Docentes
Discentes
Técnicos



Dimensão 1 – PROGRAMA –CORPO DOCENTE – expectativas 
de crescimento e consolidação

Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 2 – Corpo Docente consolidado, com indicadores 
mínimos definidos pela área até o final de 2020

Agos
2019

Dez  
2020

Coordenação
Docentes

Atividade: Pautar em reunião anual da CPG a discussão 
sobre a classificação de docentes como DP ou DC, o 
respectivo significado, implicações no PPGEC, a importância 
de manter os indicadores mínimos definidos pela área e o 
nível de publicação

Meta A – Ter Exclusividade de DP com o programa no mínimo 
de 50%

Agos
2019

Dez  
2020

Coordenação
Docentes

Atividade: verificar com o grupo a possibilidade de se ter até 
dezembro de 2020 mais 1 docente com exclusividade para 
cumprir meta A

Meta B – Ter o mínimo de 10 DP no programa Agos
2019

Dez  
2020

Coordenação
Docentes

Atividade: credenciamento de 2JDP até setembro de 2020, 
completando meta 

Meta C – Ter no máximo de 30% de docentes colaboradores Agos
2019

Dez  
2020

Coordenação
Docentes

Atividade: com os 2 JDP o programa terá 10 DP e 3DC. Logo 
qualquer novo credenciamento de colaborador implicará 
descredenciamento de outro colaborador ou a mudança de 
algum colaborador para permanente

Agos
2019

Dez  
2020

Coordenação

ESBOÇO DE PLANEJAMENTO PARA O FORTALECIMENTO/DESENVOLVIMENTO EM 
RELAÇÃO AO CORPO DOCENTE DO PPGEC 2019/2020



Dimensão 1 – PROGRAMA – PROJETOS DE PESQUISA Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 3 – Alcançar maior consistência na proposta do 
PPGEC, no quesito relacionado aos projetos

Ago
2019

Abr
2020

Coordenação
Docentes

Meta A- Melhorar a qualidade e organicidade dos projetos de 
pesquisa do PPG

Ago
2019

Dez
2019

Atividades:

1- Verificar a cada fim de ano se todos os projetos cadastrados 
na plataforma Sucupira são robustos, com duração mínima de 
2 anos, contendo: estado da arte com diversidade de 
referências bibliográficas, objetivos, metodologia, relevância 
científica, resultados esperados, cronograma, participação de 
discentes (de graduação e de pós), participação de outros 
docentes do PPGEC e/ou docentes externos.

Nov
de 
cada 
ano 

Professores
responsáveis pelos 
projetos

2- Buscar colaboração com professores externos e também do 
PPGEC, desde que possam contribuir (de forma concreta) no 
projeto. 

Set 
2019

dez/
2024

Coordenador
Professores 
responsáveis 

3 – Solicitar financiamento a agências de fomento ou empresas 
da região

Set 
2019

dez/
2024

Docentes

Meta B-Ter 100% de docentes em coordenação de projetos set
2019

Dez/
2024

Coordenação
Docentes

Meta C- Ter a colaboração dos docentes externos 
comprovada de alguma forma
Atividade - verificar se o docente externo faz parte de projetos 
de pesquisa em andamento no quadriênio. Se o projeto tiver 
produto, ele deve ser co-autor. Caso contrário, retirar a 
colaboração do docente.

set
2019

Dez/
2024



Dimensão 1 – PROGRAMA – Sobre a articulação, 
aderência e atualização das áreas de concentração, 
linhas de pesquisa, projetos em andamento e estrutura 
curricular

Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 4 –garantir que as disciplinas e projetos sejam 
aderentes às linhas de pesquisa e estejam de acordo 
com o perfil do egresso

Agos
2019

docentes

Atividade: verificar bibliografias das disciplinas e fazer 
atualização se necessário

Ago/
2023

ago/
2024

docentes

Atividade: verificar se há necessidade de modificar a 
definição das linhas de pesquisa

Ago/
2023

ago/
2024

docentes

Atividade: verificar se os projetos são aderentes a uma 
das linhas de pesquisa

Dez /
de cada 
ano

ago/
2024

coordenação

Atividade: verificar se as ementas das disciplinas 
abrangem os conteúdos básicos da área/linhas de 
pesquisa

Ago/
2023

ago/
2024

docentes



Dimensão 1 – PROGRAMA – planejamento 
estratégico

Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 5 – Acompanhamento discente para ter 
dissertações aderentes à sua linha de pesquisa e com 
tempo de conclusão máximo de 24 meses.

Agos
2019

Dez  
2024

Coordenação / 
Comissão de 
Acompanhament
o Discente 
/Docentes

Meta A – Ter dissertações aderentes a uma das linhas 
de pesquisa

Ago/ 
2020

Dez  
2024

Comissão de 
Acompanhament
o Discente 
/Docentes

Atividade: verificação do tema do trabalho através dos 
formulários de acompanhamento discente entregues a partir 
do início do segundo ano e apresentação dos projetos dos 
alunos em Seminários

Meta B – Conclusão do trabalho dentro do prazo de 
24 meses

Mar/
2020

Dez  
2024

Comissão de 
Acompanhament
o 
Discente/Comissã
o administrativa 
/Docentes/Coord
enação

Atividade: verificação da conclusão dos créditos em 
disciplinas, atividades complementares e andamento do 
trabalho, através do formulário de acompanhamento 
discente, entregue a cada 6 meses no primeiro anos e a cada 
3 meses no segundo ano

Mar/
2020



Dimensão 2 – FORMAÇÃO DISCENTE Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 6 – ter boa qualidade da formação discente Agos
2019

Dez/
2024

Docentes

Meta – Ter boa produção discente (no nível de 
programas nota 4 que em 2017 é 1,8>p>0,91, mas em 
2021 esse índice deve aumentar)

Mar/
2020

Dez/
2024

Docentes

Atividade: incentivar discentes a publicar em periódicos de 
classificação igual ou superior a B2 e a participar e publicar 
em congressos científicos

Mar/
2020

Meta – melhorar a qualidade das dissertações Dez
2020

Dez/
2024

Comissão 
Administrativa

Atividade: formar bancas, sempre que possível, com 
participação de PQ/PQDT ou perfil equivalente como 
membro externo

Meta – ter discentes que participam em publicações 
Qualis A

Mar/
2020

Dez/
2024

Docentes



Dimensão 2 – FORMAÇÃO – qualidade das atividades de 
pesquisa e envolvimento do corpo docente

Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 7 –ter boa produção docente qualificada que garanta 
conceito bom no quesito (nota 4) e expressiva participação 
dos docentes DP em todas as atividades do PPGEC

Agos
2019

Dez/
2024

Comissão de 
Credenciamento / 
docentes

Meta- Ter 100% do corpo docente permanente com 
publicações em periódicos com qualis igual ou superior a B2 na 
temática da linha de pesquisa que atua e com discentes do 
PPGEC

Dez/ 
2021

Dez/
2024

docentes

Meta - ter participação de 100% dos docentes DP com 
orientação de IC (ou TCC) e de mestrado, docência no PPGEC 
e publicação

Dez/ 
2021

Dez/
2024

Atividade: Acompanhamento das atividades dos docentes no 
PPGEC, através da realização do recredenciamento dos 
docentes a cada 2 anos, onde deverá ser verificado:
– Verificação da produção docente
– obediência da quantidade mínima de DP
– obediência da quantidade máxima de DC
_ Verificação das atividades em docência
_ Verificação das atividades em orientação

Dez/ 
2020

Dez/
2024

Comissão de 
Credenciamento

Meta – Melhorar a produção de natureza técnica/tecnológica
Atividade: verificar os 10 produtos técnicos a serem definidos 
pela área Engenharias I para pontuação

Se/201
9

Dez/ 
2024

Meta- Ter PQD1 igual aproximadamente a 1, para possibilitar 
ficar com nota 4 (hoje se duplicar artigos com colaboração 
está em 0,89 e se não duplicar está em 0,74).

Se/201
9

Dez/ 
2024



Dimensão 2 – FORMAÇÃO – qualidade das atividades de 
pesquisa e envolvimento do corpo docente

Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 8 – Melhorar o perfil do corpo docente Set/2019 Dez/
2024

Docentes

Meta – Aumentar o número de docentes com pós-
doutorado em instituições de reconhecida competência, de 
preferência no exterior

Dez 
/2021

Dez/
2024

Docentes

Meta – Aumentar o nº de docentes PQ Set/2019 Dez/
2024

Docentes

Meta – Ter pelo menos 70% de docentes DP com projetos de 
pesquisa vigentes financiados

Dez/202
0

Dez/
2024

Docentes



Dimensão 2 - Formação Inici
o

Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 9 – Acompanhamento dos Egressos Out/
2020

Dez  
2020

Coordenação

Meta A – Criar uma sistemática de acompanhamento 
dos egressos para ter informações atualizadas sobre seu 
destino e atuação

Out/
2020

Dez/
2020

Coordenação / 
comissão 
específica

Atividade: Desenvolvimento de sistema 
automatizado com informações contendo 
contato (e-mail, telefone, contato de mídias 
sociais), local atual de trabalho e perfil da 
atuação profissional 



Dimensão 3 – Impacto social Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 10 – Melhorar a internacionalização Agos
2019

Dez  
2024

Docentes/Coorde
nação

Meta A – Aumentar o número de docentes DP em instituições 
estrangeiras (professor visitante, estágio pós-doutoral, missões)

Agos
2019

Dez  
2024

Meta B – Receber alunos estrangeiros
Atividade: possibilitar a seleção de discentes a distância

Agos
2019

Dez  
2024

Meta C – Ter o site em inglês
Atividade: atalho no site para tradução automática

Agos
2019

Dez  
2024

Meta D – aumentar produção em periódicos internacionais
Atividade: verba para tradução de artigos

Agos
2019

Dez  
2024

Meta E – ter professores visitantes estrangeiros, aprovando 
projetos para financiar a vinda de docentes do exterior para 
colaborar em projetos

Agos
2019

Dez  
2024

Meta F –aumentar o número de periódicos com coautoria de 
docentes do exterior

Agos
2019

Dez  
2024

Meta G– Ter docentes em comissão organizadora de eventos 
internacionais

Agos
2019

Dez  
2024

Meta H-Aumentar o número de docentes DP no corpo editorial 
de revistas internacionais

Agos
2019

Dez  
2024

Meta J- aumentar o nº de projetos desenvolvidos em parceria 
com docentes do exterior

Agos
2019

Dez  
2024



Dimensão 3 – Impacto social Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 10 – Melhorar a internacionalização Agos
2019

Dez  
2020

Docentes/Coorde
nação

Meta A – Ter uma CAI de fato implementada na Regional, com 
apoio técnico e infra-estrutura

Set
2019

Dez  
2020

Docentes/Coorde
nação

Atividade: solicitar junto à direção que seja dado apoio técnico 
e infra-estrutura à CAI, para que as seguintes atividade sejam 
realizadas:
- Promover intercâmbio de discentes na pós-graduação
- Receber discentes estrangeiros nos programas
- Firmar convênios com instituições do exterior com a 

finalidade de desenvolvimento de projetos de pesquisa e de 
intercâmbio de discentes

- Promover ações junto com o curso de Letras da Regional 
Catalão, que ajudem a promover a internacionalização 
como cursos de inglês para alunos e docentes da regional 
catalão e cursos de português para discentes estrangeiros



Dimensão 3 –Impacto Social Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 12– Melhorar o impacto econômico, social e 
cultural do PPGEC

Agos
2019

Dez  
2024

Docentes

Meta A – Ter projetos de extensão Agos
2019

Dez  
2024

Docentes

Meta B – Ter convênios/financiamento com setor público e 
privado

Agos
2019

Dez  
2024

Docentes

Meta C- ter integração com a graduação (docência na 
graduação, orientação de alunos em TCC, IC e extensão)

Agos
2019

Dez  
2024

Docentes

Meta D- ter sturtups e/ou empresas de base tecnológica 
aderentes à área

Agos
2019

Dez  
2024

Docentes

Meta E- ter orientação de PIBIC Jr Agos
2019

Dez  
2024

Docentes



Dimensão 3 –Impacto Social Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 13 – Melhorar a visibilidade do PPGEC Agos
2019

Agos/
2020

Docentes

Meta A – Ter a página do PPGEC em inglês Agos
2019

Agos/
2020

Docentes

Meta B – Melhorar a Inserção em redes sociais e mídias de 
comunicação

Agos
2019

Agos/
2020

Docentes

Meta C- ter informações dos discentes na página do PPGEC 
(link para o sucupira)

Agos
2019

Agos/
2020

Docentes

Meta D- ter informações sobre a produção intelectual do 
PPGEC na página do PPGEC (link para o sucupira)

Agos
2019

Agos/
2020

Docentes

Meta E - Fazer entrevistas, mesas-redondas, programas e 
comentários na mídia

Agos
2019

Agos/
2020

Docentes

Meta F- ter todas as normas, templates e formulários publicadas 
no site

Agos
2019

Dez/
2019

Meta G – disponibilizar no site resultados das autoavaliações
periódicas, defesas, editais, ações de interação com a 
sociedade, empresas, universidades e outras instituições no 
Brasil e no exterior; bem como todas aquelas que valorizem e 
melhor representem o programa 


