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1. Introdução e metodologia 
 

O PPGRHS vem por meio deste documento analisar o seu desempenho demonstrado nos indicadores que 

serviram de base para a nota atribuída na avaliação quadrienal 2013-2016. A partir desta análise, solicita 

reconsideração do conceito. 

 

Este pedido de reconsideração está estruturado da forma seguinte: (a) análise global comparativa dos 

indicadores das duas últimas avaliações; (b) apreciação da avaliação da comissão em indicadores que se 

destacaram na análise global; (c) apreciação da avaliação da comissão em outros indicadores. 

 

Nas fases (b) e (c) é também feito um esclarecimento de cada item, de modo a servir de subsídio ao pedido 

de reconsideração. 

 

2. Análise global 
 

De forma global, ou seja, observando os 17 itens aplicáveis (o item 4.4 não se aplica), houve melhora em 8 

itens (47,1% do total). Ainda observando os 17 itens aplicáveis, houve melhora ou manutenção da avaliação 

em 14 itens (82,4% do total), sendo: 

 

1) melhora em 100% dos subitens do item 1. Proposta do Programa; 

2) melhora ou manutenção em 75% dos subitens do item 2. Corpo Docente; 

3) melhora ou manutenção em 75% dos subitens do item 3. Corpo Discente, Teses e Dissertações; 

4) melhora ou manutenção em 67% dos subitens do item 4. Produção intelectual; 

5) melhora ou manutenção em 100% dos subitens do item 5. Inserção Social. 

 

Estes resultados estão na Tabela 1 e na Tabela 2. 

 

Tabela 1. Evolução qualitativa entre as duas últimas avaliações – itens 1 e 2 

Item Subitem 

2010 

a 

2012 

2013 

a 

2016 

1. Proposta do 

Programa 

1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de 

concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta 

curricular 

B MB 

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. 

R MB 

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. R B 

2. Corpo 

docente 

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 

MB B 

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às 

atividades de pesquisa e de formação do programa 
B MB 

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os 

docentes do programa 
B B 
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Item Subitem 

2010 

a 

2012 

2013 

a 

2016 

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. Obs.: este item só vale quando o PPG estiver 

ligado a curso de graduação; se não o estiver, seu peso será 

redistribuído proporcionalmente entre os demais itens do quesito. 

MB MB 

 

Tabela 2. Evolução qualitativa entre as duas últimas avaliações – itens 3, 4 e 5 

Item Subitem 

2010 

a 

2012 

2013 

a 

2016 

3. Corpo 

Discente, 

Teses e 

Dissertações 

3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de 

avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do 

corpo discente. 

R R 

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas 

no período de avaliação em relação aos docentes do programa. 
B R 

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes 

autores da pós-graduação e da graduação (no caso de IES com curso 

de graduação na área) na produção científica do programa, aferida 

por publicações e outros indicadores pertinentes à área. 

F R 

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores 

bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de 

bolsistas titulados. 

D B 

4. Produção 

intelectual 

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. R R 

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo 

docente permanente do Programa. 
R B 

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas 

relevantes. 
MB R 

4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for 

pertinente. 
- NA 

5. Inserção 

Social 

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. B MB 

5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de 

pesquisa e desenvolvimento profissional relacionados à área de 

conhecimento do programa, com vistas ao desenvolvimento da 

pesquisa e da pós-graduação. 

B B 

5.3. Visibilidade ou transparência dada pelo programa a sua 

atuação. 
MB MB 

 

Na Tabela 3 está a evolução quantitativa entre as duas últimas avaliações, levando-se em conta todos os 

itens, considerando ainda que o conceito MB (Muito Bom) seja pontuado com a nota 5, o conceito B (Bom) 

com a nota 4, o conceito R (Regular) com a nota 3, o conceito F (Fraco) com a nota 2 e o conceito I 

(Insuficiente) com a nota 1 (Relatório Quadrienal 2017 – Engenharias I). 
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Observa-se que o PPGRHS teve melhora de 34,04% no item 3. Corpo Discente, Teses e Dissertações, teve 

melhora de 10,71% no item 5. Inserção social e teve uma queda muito pequena de 2,94% no item 4. 

Produção intelectual. A nota global teve melhora de 8,8%. 

 

Tabela 3. Evolução quantitativa entre as duas últimas avaliações 

Item 
2010 a 

2012 
Peso Obtido 

2013 a 

2016 
Peso Obtido 

Diferença 

(%) 

1. Proposta do Programa 3,4 0,00 0,00 4,8 0,00 0,00  

2. Corpo docente 4,4 0,20 0,88 4,4 0,20 0,88 0,00 

3. Corpo Discente, Teses e 

Dissertações 
2,4 0,35 0,82 3,2 0,35 1,10 34,04 

4. Produção intelectual 3,4 0,35 1,19 3,3 0,35 1,16 -2,94 

5. Inserção Social 4,2 0,10 0,42 4,7 0,10 0,47 10,71 

  Nota 3,31  Nota 3,60  
 

Caso os conceitos dos itens 2.1, 3.4 e 4.3 sejam revisados para MB, MB e B, respectivamente a nota final 

calculada para o quadriênio 2013 a 2016 subiria para 3,80. 

 

 

3. Apreciação em indicadores que se destacaram na análise global 
 

Quanto à piora nos resultados: 

 

1) item 2.1. Perfil do corpo docente, com queda de muito bom (MB) para bom (B). Destaca-se o ponto 

seguinte relatado pelos avaliadores “2.1 O quadro de docentes do PPGRHS sofreu alteração considerável, 

acredita-se que em função de aposentadorias e, principalmente, da nova estratégia de recredenciamento para 

orientação ...” e ainda no final da apreciação “...não há muita diversificação na origem de formação ... Pode-

se dizer que o corpo docente possui boa experiência nacional em projetos de pesquisa e redes de pesquisa 

nacionais. Entretanto, pode melhorar em termos da internacionalização.”. 

 

O PPGRHS, desde o ano de 2013, adota uma resolução interna de credenciamento, conforme citado nos 

itens “Histórico e contextualização do Programa”, “Proposta curricular - Experiências inovadoras de 

formação” e “Autoavaliação (perspectivas de evolução e tendências) ” – coleta 2013. Na coleta 2014, a 

referida resolução foi citada nos itens “Histórico e contextualização do Programa”, “Autoavaliação 

(perspectivas de evolução e tendências) ” e “Outras informações”. Nas coletas 2015 e 2016, foi citada no 

item “Histórico e contextualização do Programa”. 

 

Importa destacar que, na coleta 2014, no item “Outras informações”, está escrito: 

 

“Sobre a resolução interna de credenciamento de docentes: trata-se da Resolução 01/2013, de 30 de abril 

de 2013 e versa sobre os critérios de credenciamento, renovação do credenciamento e enquadramento de 

docentes do PPGRHS. Surgiu no intuito de promover mais eficiência na produção, melhorando assim os 

indicadores do programa. É mais restritiva do que as normas nacionais vigentes, o que significa que o 

efeito da aplicação da mesma internamente é imediato, mas na avaliação da CAPES pode se concretizar 

no final do período de avaliação. 

De acordo dom a Resolução 01/2013, “... O candidato ao credenciamento no PPGRHS deve atender os 

seguintes requisitos: (a) possuir título de Doutor; (b) apresentar um plano de atividades compatível com o 
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PPGRHS;(c) apresentar 1 ou mais artigos científicos nos últimos dois anos aceito(s) ou publicado(s) em 

periódico(s) com, no mínimo, Qualis B3, ou livros ou capítulos de livros com ISBN, na área de 

conhecimento do programa; (d) ter participação em projeto de pesquisa no PPGRHS ou em colaboração 

com outra instituição de pesquisa. 

As exigências se tornam maiores na renovação. Diz o texto da Resolução 01/2013 “... A renovação do 

credenciamento deve ser aplicada a todos docentes permanentes, visitantes e colaboradores do PPGRHS 

e ser realizado a cada dois anos pelo Colegiado do PPGRHS. ... A partir da segunda renovação do 

credenciamento, o candidato deverá atender também aos seguintes requisitos: (a) ter concluído pelo 

menos uma orientação no último triênio; (b) apresentar 2 ou mais artigos científicos no último triênio 

aceitos ou publicados em periódicos com, no mínimo, Qualis B3, ou livros ou capítulos de livros com ISBN, 

na área de conhecimento do programa. 

Acredita-se que assim se contribui para que o programa cresça. Logicamente, a resolução pode ser 

avaliada após algum tempo, mas por enquanto estamos no início da aplicação.” 

 

Portanto, não houve aposentadoria, houve sim e está descrito detalhadamente na coleta 2014 uma estratégia 

de credenciamento e recredenciamento. Destaca-se ainda que os textos referentes às coletas estão 

disponíveis na página eletrônica do Programa http://www.ctec.ufal.br/posgraduacao/ppgrhs/downloads. 

 

Quanto à diversificação na origem de formação dos docentes: na avaliação anterior, destacou-se que “ 

O corpo docente possui boa formação acadêmica, todos com o título de doutor, provenientes de cursos 

respeitados na área como IPH/UFRGS e EESC/USP... Observa-se um processo de renovação no quadro 

docente e um desejo de mudança nos indicadores atuais do programa de pós-graduação.” Na ficha de 

avaliação 2017, há a citação de mais duas instituições de formação (UNICAMP e UNIFEI) e praticamente a 

mesma parcela do corpo docente responsável pela renovação, que passaram pelo crivo da resolução citada 

acima, melhorou os indicadores do Programa. 

 

Dessa forma, considerando que, segundo o Relatório Quadrienal 2017 – Engenharias I, nas fichas de 

avaliação “Faz-se uma análise qualitativa do corpo docente ...”, e que houve um esforço e uma melhora 

deste item entre as duas avaliações, solicita-se que se reconsidere o conceito adotado, elevando-o. 

 

Quanto à internacionalização, de fato o Programa tem que melhorar, mas em relação à avaliação anterior, 

houve iniciativas e implementação de projetos em conjunto com universidade estrangeira. Este projeto estpa 

em processo de renovação no ano de 2017 para implementação no ano de 2018. 

 

No ano de 2015, houve a adesão do PPGRHS a um projeto submetido ao Programa CAPES-COFECUB, 

com a liderança no Brasil de docentes da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Infelizmente o 

projeto não foi aprovado; estavam previstas saídas para estágios Pós-Doutoral e Missões científicas curtas. 

 

2) item 3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações, com queda de bom (B) para regular (R). 

Destaca-se, da apreciação dos avaliadores “3.2 A distribuição das orientações das dissertações defendidas 

entre os docentes, no período, foi regular. (Índice de 0,807).”. 

 

Conforme Documento de área de 2016 e o Relatório Quadrienal 2017 – Engenharias I, neste item “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.” No Relatório Quadrienal 

2017 – Engenharias I há a tabela 6 (reproduzida na Tabela 4) com os valores de referência para os conceitos. 

 

http://www.ctec.ufal.br/posgraduacao/ppgrhs/downloads
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Tabela 4. Tabela 6 do Relatório Quadrienal 2017 – Engenharias I 

 
 

Na ficha de avaliação, o índice do PPGRHS foi de 0,807, ou seja, Regular. No quadriênio, o PPGRHS teve a 

estatística calculada de forma simplificada e mostrada também na Tabela 5. Diferença entre as duas metades 

do quadriênio se explica pelo fato de que docentes que saíram do Programa ainda tinham atividades para 

cumprir como término das orientações.  

 

Tabela 5. Valores para o item de avaliação 3.2 obtidos pelo PPGRHS 

Ano 2013 2014 2015 2016 

Nº de defesas 13 12 11 12 

Nº de Docentes 17 18 12 13 

Relação item 3.2 - 2017 0,76 0,67 0,92 0,92 

Conceito item 3.2 - 2017 Regular Regular Regular Regular 

 

3) item 4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Neste item houve a 

queda mais relevante, de muito bom (MB) para regular (R). Destaca-se, da apreciação dos avaliadores “4.3 

Embora esteja escrito no relatório que o programa participa efetivamente na solução dos problemas que 

assolam a sociedade alagoana, a produção técnica também não é boa: há um considerável número de 

entrevistas e serviços para órgãos de fomento; entretanto, apenas 4 cursos de curta duração para a 

comunidade técnica externa foram realizados no quadriênio, nenhuma patente foi depositada e cinco 

serviços técnicos foram realizados em conjunto com instituições públicas.” 

 

Conforme Tabela 3, a queda entre as duas últimas avaliações de 2,94% no item 4. Produção intelectual 

ocorreu por causa da queda significativa no conceito, de MB para R. 

 

O documento de área 2016 considera como produção técnica: patentes, software disponibilizado na página 

do programa ou registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industria (INPI), membros de corpo 

editorial de periódico, membros de comitês de organização de eventos, Serviços técnicos, cursos de curta 

duração, produção de material didático, outros produtos técnicos. 

 

Na plataforma Sucupira, as opções disponíveis são: apresentação de trabalho, cartas, mapas e similares, 

cursos de curta duração, desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento de material didático e instrucional, 
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desenvolvimento de produto, desenvolvimento de técnica, editoria, manutenção de obra artística, maquete, 

organização de evento, outro, patente, programa de rádio ou TV, relatório de pesquisa, serviços técnicos. 

Fazendo uma comparação entre as diretrizes e o que está disponível, é possível montar a correspondência na 

Tabela 6. Considerando isto e observando os dados inseridos na plataforma Sucupira, o PPGRHS teve, no 

quadriênio, 23 participações como Membros de comitês de organização de eventos, 20 serviços técnicos, 2 

cursos de curta duração e 92 outros produtos técnicos. 

 

De acordo com o documento de área 2016, o PPGRHS saturou a soma de pontos obtidos pelo conjunto 

serviços técnicos-cursos de curta duração-produção de material didático, pois produziu mais do que o dobro 

do necessário para tal. De acordo com o mesmo documento, o PPGRHS saturou outros produtos técnicos, 

pois produziu mais de 6 vezes o necessário para tal.   

 

Tabela 6. Correspondência entre o documento de área 2016 e o disponível na plataforma Sucupira 

Documento de área Plataforma Sucupira 

Patentes Patente 

Software disponibilizado na página do 

programa ou registrado no Instituto 

Nacional de Propriedade Industria 

(INPI) 

  

Membros de corpo editorial de periódico Editoria 

Membros de comitês de organização de 

eventos 
Organização de evento 

Serviços técnicos Serviços técnicos 

Cursos de curta duração Cursos de curta duração 

Produção de material didático Desenvolvimento de material didático e instrucional 

Outros produtos técnicos 

Apresentação de trabalho, cartas, mapas e similares, 

desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento de 

produto, desenvolvimento de técnica, manutenção de 

obra artística, maquete, outro, programa de rádio ou 

TV, relatório de pesquisa 

 

Cabe destacar que a maioria das atividades citadas têm haver com os projetos de pesquisa dos docentes e 

como houve um esforço na melhoria dos indicadores de produção de artigos, naturalmente houve uma 

redução na produção técnica total. Mesmo assim, no item do documento de área Outros produtos técnicos, a 

maior parte diz respeito à apresentação de trabalhos e programas de rádio e TV, todos ligados às atividades 

de pesquisas dos docentes. 

 

Dessa forma, considera-se que houve uma redução excessiva no conceito deste item. Cursos de curta 

duração possuem o segundo menor peso dentro do item. Patente tem o maior peso, mas dentro do contexto 

do Programa, que é acadêmico, não foi o alvo principal do corpo docente no último quadriênio, o que de 

certa forma contribuiu para a melhora sensível na quantidade de artigos em periódicos, como mostra a 

Figura 1. 

 

No quadriênio que se inicia em 2017, docentes já conseguiram suas primeiras patentes, resultado de projetos 

de pesquisa, com foco na produção de artigos em periódicos. 
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Figura 1. Produção técnica x produção de artigos em periódicos 

 
 

Considerando que há a diferença entre o que é considerado no documento de área e o disponível na 

plataforma Sucupira, considerando que, por precisar de uma melhora rápida em seus indicadores, o 

PPGRHS focou a energia de trabalho em produções técnicas que estivessem vinculadas à produção 

científica e ainda considerando que a produção de patentes, que possui um peso grande no indicador, mas 

que a princípio não constitui a vocação principal do mestrado acadêmico, começou a ocorrer no ano 2017 no 

PPGRHS, solicita-se um aumento no conceito deste item. 

 

4. Apreciação em outros indicadores 
 

Itens que merecem destaque, independente de terem melhorado ou se mantido no mesmo nível: 

 

1) item 1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. Este item teve melhora de Regular 

(R) para Bom (B) salto, mas há dois destaques, pois segundo os avaliadores “... A infraestrutura para a área 

de recursos hídricos deixa a desejar, dispondo de uma área de apenas 30 m2. Não foi encontrada menção à 

infraestrutura administrativa do curso...”. 

 

O laboratório de recursos hídricos (LRH) tem como função primordial o armazenamento, calibração e 

manutenção de equipamentos; não se trata de um laboratório de experimentos, pois as pesquisas do 

PPGRHS na área de recursos hídricos envolvem bastante atividade de campo, com vários equipamentos 

instalados em áreas externas como na própria UFAL, na lagoa Mundaú e em pontos da área urbana da 

cidade de Maceió. 

 

Costuma-se dizer, de maneira informal, que “nosso laboratório de pesquisa em Hidrologia é o próprio 

campo”. Não é por acaso que os docentes são constantemente chamados a dar opinião sobre ocorrências nos 

ambientes da cidade de Maceió e do Estado de Alagoas, como foi inclusive destacado pelos avaliadores na 

ficha de avaliação, item 4.3. 

 

Os projetos de pesquisa relatados nas coletas do quadriênio mostram isto, bastando observar os títulos e as 

descrições dos projetos de pesquisa em andamento ou finalizados no período de análise. A seguir, alguns dos 

projetos no ano de 2016: 
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• Previsão de chuva e vazão a longo prazo na bacia do rio mundaú (AL/PE); 

• Avaliação de indicadores de qualidade da água em um sistema estuarino-lagunar costeiro tropical 

através de sensoriamento remoto; 

• Avaliação do Tempo de Residência de Poluentes No Complexo Estuarino-Lagunar Mundaú-Manguaba 

através de Modelagem Matemática; 

• ECOBEER/REHISA - Processos eco-hidrológicos na bacia experimental e representativa de Santana do 

Ipanema da rede de hidrologia do semiárido; 

• H2URB: Indicadores de eficiência quali-quantitativos de drenagem em bacias urbanas e peri-urbanas; 

• Improve modellling for long- and short-term flood forecasting in temperate and semi-arid/tropical 

watersheds; 

• Lote urbano real: concepção, implantação e avaliação de medidas simplificadas de controle na geração 

do escoamento superficial; 

• Maplu 2: manejo de águas pluviais: monitoramento, modelagem, desenvolvimento de tecnologias de 

baixo impacto e de instrumentos para a gestão de águas pluviais em meio urbano ; 

• Observatório costeiro tropical: implantação e operacionalização do Sítio CELMM – Alagoas; 

• Produtos e Processos - Modelagem Ecológica de Ecossistemas Aquáticos: Estrutura, Funcionamento e 

Previsão em Lagoas Costeiras; 

• Sistema de apoio ao gerenciamento de recursos hídricos na bacia do rio Mundaú (AL/PE); e outros. 

 

Importa ainda destacar que muitos desses projetos precisam de análises de qualidade da água realizadas no 

Laboratório de Saneamento Ambiental (LSA) e também de análises de solo realizadas com o pessoal do 

laboratório de solos do Centro de Tecnologia (CTEC). Dessa forma, entende-se que não há a necessidade de 

aumento da área do laboratório. De qualquer forma, entendendo que esse espaço de armazenamento e 

manutenção dos equipamentos importante, destaca-se que existe possibilidade de expansão, caso necessário, 

conforme Figura 2. 

 

Figura 2. LRH e área que pode ser usada para sua expansão 
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Quanto à infraestrutura administrativa, ela existe e pode ser acessada na página eletrônica do Programa  

http://www.ctec.ufal.br/posgraduacao/ppgrhs/institucional/infraestrutura. Há uma Secretária lotada para o 

PPGRHS e no quadriênio ainda houve vários bolsistas de permanência da UFAL assistindo à Secretária. 

 

2) item 2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa. Segundo 

os avaliadores “A distribuição desigual de horas aula pode se justificar pelo estágio pós-doutoral de alguns 

docentes.”. 

Conforme dados disponibilizados na plataforma Sucupira, docentes do programa fizeram estágio pós-

doutoral com resultados muito positivos, pois todos produziram artigos em periódicos no quadriênio da 

avaliação e no quadriênio que se inicia no ano de 2017. Os artigos foram: 

 

• CALLADO, N. H.; DAMIANOVIC, M. H. R. Z. ; FORESTI, E. . Resilience of methanogenesis in an 

anaerobic reactor subjected toincreasing sulfate and sodium concentrations. Journal of Water Process 

Engineering, v. 7, p. 203-209, 2015. QUALIS B1, SEM EGRESSO; 

• CALLADO, N. H.; DAMIANOVIC, M. H. R. Z. ; FORESTI, E. . Influência da razão DQO/[SO 4 2- ] e 

da concentração de Na + na remoção de matéria orgânica e sulfato em reator UASB. Engenharia Sanitária 

e Ambiental (Online), p. Nov 21, 2016-10, 2016. QUALIS B1, SEM EGRESSO; 

• KIRS, MAREK ; Caffaro-Filho, Roberto A. ; WONG, MAYEE ; HARWOOD, VALERIE J. ; 

MORAVCIK, PHILIP ; FUJIOKA, ROGER S. . Evaluation of human-associated and human 

polyomaviruses as microbial source tracking markers in Hawaii. Applied and Environmental 

Microbiology (Online), v. Online, p. AEM.01959-16-Posted online, 2016. QUALIS A2, SEM 

EGRESSO; 

• DE MACEDO, MARINA BATALINI ; ROSA, Altair ; DO LAGO, CÉSAR AMBROGI FERREIRA ; 

MENDIONDO, EDUARDO MARIO ; DE SOUZA, VLADIMIR CARAMORI BORGES . Learning 

from the operation, pathology and maintenance of a bioretention system to optimize urban drainage 

practices. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, v. 204, p. 454-466, 2017. QUALIS 

A1, SEM EGRESSO; 

• KIRS, MAREK ; KISAND, VELJO ; WONG, MAYEE ; Caffaro-Filho, Roberto A. ; MORAVCIK, 

PHILIP ; HARWOOD, VALERIE J. ; YONEYAMA, BUNNIE ; FUJIOKA, ROGER S. . Multiple lines 

of evidence to identify sewage as the cause of water quality impairment in an urbanized tropical 

watershed. Water Research (Oxford), v. 116, p. 23-33, 2017. QUALIS A1, SEM EGRESSO. 

• LINS, R. C. ; MARTINEZ, J. ; MOTTA MARQUES, D. M. L. ; CIRILO, J. A. ; FRAGOSO JR, C. R. . 

Assessment of Chlorophyll-a Remote Sensing Algorithms in a Productive Tropical Estuarine-Lagoon 

System. Remote Sensing, v. 9, p. 516-1-19, 2017. QUALIS B1, SEM EGRESSO. 

 

Considerando que houve uma contribuição significativa dos estágios pós-doutoral na produção científica, 

mesmo isto custando um esforço maior dos docentes que ficaram com as disciplinas de graduação e Pós-

Graduação, a manutenção do conceito em Bom (B) significou que o Programa está no mesmo estágio que a 

avaliação anterior, o que não representa a realidade.  

 

3) item 2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na graduação, ... Segundo 

os avaliadores “Quanto à pesquisa, 92,3% tiveram orientados de mestrado, mas apenas 75% publicaram. 

Dos 12 professores permanentes, apenas dois (17%) tornaram-se bolsistas de produtividade no quadriênio. 

Recomenda-se uma maior participação dos discentes nas publicações. Sugere-se que se estipule um número 

mínimo de publicações como critério de credenciamento e recredenciamento de docentes no programa.”. 

 

http://www.ctec.ufal.br/posgraduacao/ppgrhs/institucional/infraestrutura
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A participação de discentes em publicações têm aumentado constantemente, conforme mostra a Figura 3 , 

extraída do relatório de atividades disponível na página do Programa 

http://www.ctec.ufal.br/posgraduacao/ppgrhs/downloads e citado nos relatórios das coletas em todo o 

quadriênio. 

 

Quanto ao número mínimo de publicações como critério de credenciamento e recredenciamento de docentes 

no programa, a resolução interna de credenciamento já faz assim desde o ano de 2013, conforme explicado 

acima na análise 1, do item 2.1. 

 

Figura 3. Participação de discentes/egressos em artigos em periódicos 

 
 

4) item 3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo 

docente permanente e à dimensão do corpo discente, com manutenção do conceito regular (R). Destaca-se, 

da apreciação dos avaliadores “O Programa no período teve 48 defesas de mestrado. A média do total de 

defesas por docente permanente foi de 0,98, considerada regular segundo os critérios da área.”. 

 

Conforme Documento de área de 2016 e o Relatório Quadrienal 2017 – Engenharias I, para este item  

os valores de referência estão na Tabela 7. Na ficha de avaliação, o índice do PPGRHS foi de 0,98, ou seja, 

Regular. No quadriênio, o PPGRHS teve a estatística calculada de forma simplificada e mostrada na Tabela 

5. 

 

Tabela 7. Valores para o item de avaliação 3.1 obtidos pelo PPGRHS 

Ano 2013 2014 2015 2016 

Nº de defesas 13 12 11 12 

Nº de Docentes Permanentes 12 13 12 12 

Relação item 3.1 - 2017 1,08 0,92 0,92 1,00 

Conceito item 3.1 - 2017 Regular Regular Regular Regular 

 

http://www.ctec.ufal.br/posgraduacao/ppgrhs/downloads
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O Programa possui 10 docentes permanentes, entram 15 discentes por ano e há sempre alguns 

desligamentos. O conceito muito bom dessa forma ocorreria com quase o dobro de defesas, o que obrigaria 

aumentar o número de ingressantes. Para a infraestrutura atual, não há como, o que torna o conceito quase 

impossível de ser obtido no cenário corrente. O Programa tem intenção de expandir, mas isto não ocorre 

subitamente. 

 

5) item 3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da pós-graduação 

...”, com melhora de Fraco (F) para regular (R). Destaca-se, da apreciação dos avaliadores “A produção de 

discentes autores no período (0,558) foi considerada regular, segundo parâmetros da área.”. 

 

Segundo o documento de área “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.” São calculados dois indicadores, o QTD com peso de 70% e o QTM com peso de 

30%. A Tabela 8 reproduz a tabela 4 do Relatório Quadrienal 2017 – Engenharias I. A mediana subiu 

bastante para o QTD e para o PQD1 analisado mais a frente.  

 

Tabela 8. Tabela 4 do Relatório Quadrienal 2017 – Engenharias I. 

 
 

A Figura 4 mostra que no total houve uma diminuição de publicações em eventos e ao mesmo tempo um 

aumento da participação dos discentes e egressos. Mas, conforme mostra a Figura 5, o indicador foi muito 

baixo, com exceção do ano de 2015, acima da mediana do quadriênio da área de Engenharias I (Tabela 8). 

 

Figura 4. Quantidade de artigos em eventos 
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Figura 5. Indicador QTD do PPGRHS no quadriênio 

 
 

6) item 3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas, com melhora de Deficiente 

(D) para Bom (B) ... Segundo os avaliadores “O tempo de formação dos mestres foi considerado bom, 

segundo critérios da área.”. 

 

No Relatório Quadrienal 2017 – Engenharias I há a tabela 6 (reproduzida na Tabela 4) com os valores de 

referência para a atribuição de conceitos. Na última coluna estão os valores de referência para a eficiência no 

tempo de formação normalizada pela mediana da área, o que está de acordo como documento de área, onde 

se diz “Os tempos médios de titulação de mestrado e doutorado do programa são comparados com os 

valores encontrados na área e aqueles estabelecidos como adequados pelas agências de fomento, indicados 

pelas durações das bolsas de mestrado e doutorado.” 

 

Pela ficha de avaliação e pelo que foi posto na Tabela 4, o PPGRHS teve o indicador p entre 1,0 e 1,125, ou 

seja, o Programa esteve na mediana ou 12,5% superior a ela. Não ficou claro como se calculou a eficiência, 

mas conforme Figura 6 o PPGRHS atingiu a meta de tempo médio de defesa de 24 meses. 

 

Figura 6. Tempo médio de defesa 

 
 

No Figura 7 estão os tempos de defesa de todas as dissertações do PPGRHS. Houve uma queda abrupta nos 

últimos anos, sobretudo no último quadriênio, estabilizando no ano de 2014 em diante. 
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Figura 7. Tempo de defesa 

 
 

Considerando o que está escrito no Relatório Quadrienal 2017 – Engenharias I, colocado neste texto abaixo 

da Tabela 4 “Nenhum programa foi considerado insuficiente neste item”, a avaliação fica em parte subjetiva. 

Dessa forma, observando que o programa atingiu quase que instantaneamente a solicitação da CAPES na 

visita realizada em 2012 para baixar o tempo de defesa para 28 meses e ainda tem baixado o tempo para 

próximo dos 24 meses nos últimos 2 anos, solicita-se que se reconsidere o conceito adotado, elevando-o. 

 

7) item 4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Manteve-se regular (R). 

Segundo os avaliadores “O indicador PQD do programa é igual a 0,596, sendo este índice considerado 

regular pela área. Ele reflete um número de publicações regular em periódicos A1 a B2; livros e capítulos de 

livros e artigos publicados em eventos nacionais e internacionais, em relação aos demais programas da área 

Engenharias I.” 

 

De acordo com o documento de área, a produção qualificada do corpo docente (PQD) é quantificada por 

meio da soma ponderada de três parâmetros relativos – PQD1, PQD2 e PQD3 – calculada como média 

anual. Os pesos são 80%, 10% e 10%, respectivamente. 

 

Na Figura 8 está a evolução dos indicadores PQD e PQD1 e na Tabela 9, que reproduz a tabela 7 do 

Relatório Quadrienal 2017 – Engenharias I, estão os valores de referência para atribuição do conceito. 

Houve uma sensível evolução no Programa, conforme a curva de crescimento do indicador, na Figura 9. 
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Figura 8. Evolução dos indicadores PQD e PQD1 no PPGRHS 

 
 

Tabela 9. Tabela 7 do Relatório Quadrienal 2017 – Engenharias I 

 

 
Nota: Para atribuição do conceito ao Quesito 4 aplicou-se o mais alto, considerando o conceito atribuído pelo PQD1 e o conceito 

atribuído considerando-se a pontuação total no quesito. Ou seja, se PQD1 indicar MB e Pontuação Total indicar Bom, o quesito 

será considerado MB. 
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Figura 9. Comparação da evolução do indicador PQD1 com a mediana das Engenharias I 

 
 

 

Por último, neste item, destacam-se alguns artigos em periódico já aprovados no ano de 2017: 

• ALMEIDA, ARLAN SCORTEGAGNA ; SOUZA, VLADIMIR CARAMORI BORGES DE . An 

alternative method for measuring velocities in open-channel flows: perfomance evaluation of a Pitot 

tube compared to an acoustic meter. RBRH, v. 22, p. 1, 2017. QUALIS B1, SEM EGRESSO; 

• SILVA, SUZANA DE ARAÚJO ; GAMA, JOSÉ APARECIDO DA SILVA ; CALLADO, NÉLIA 

HENRIQUES ; SOUZA, VLADIMIR CARAMORI BORGES DE . Saneamento básico e saúde pública 

na Bacia Hidrográfica do Riacho Reginaldo em Maceió, Alagoas. Engenharia Sanitaria e Ambiental, v. 

22, p. 699-709, 2017. QUALIS B1, COM EGRESSO E 2 DOCENTES DO PPGRHS; 

• DE MACEDO, MARINA BATALINI ; ROSA, Altair ; DO LAGO, CÉSAR AMBROGI FERREIRA ; 

MENDIONDO, EDUARDO MARIO ; DE SOUZA, VLADIMIR CARAMORI BORGES . Learning 

from the operation, pathology and maintenance of a bioretention system to optimize urban drainage 

practices. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, v. 204, p. 454-466, 2017. QUALIS 

A1, SEM EGRESSO E RESULTADO DE ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL; 

• TAMBARA, V. T. ; FRAGOSO JR., C. R. ; MOTTA MARQUES, D. M. L. . Modeling metabolism in 

an integrated subtropical watershed-reservoir system. RBRH, v. 22, p. 1-13, 2017. QUALIS B1, SEM 

EGRESSO; 

• LINS, R. C. ; MARTINEZ, J. ; MOTTA MARQUES, D. M. L. ; CIRILO, J. A. ; FRAGOSO JR, C. R. . 

Assessment of Chlorophyll-a Remote Sensing Algorithms in a Productive Tropical Estuarine-Lagoon 

System. Remote Sensing, v. 9, p. 516-1-19, 2017. QUALIS B1, SEM EGRESSO, ESCRITO 

DURANTE O ESTÁGIO PÓS-DOUTOTRAL; 

• OLIVEIRA, A. M. ; TOLEDO, P. H. O. ; FREIRE, C. C. ; GOMES, M. G. ; BUARQUE, A. C. S. . 

Simulação Tridimensional do Avanço da Cunha Salina em Sistema Aquífero Costeiro. Engenharia 

Sanitaria e Ambiental, 2017. QUALIS B1, COM EGRESSO, ACEITO PARA PUBLICAÇÃO; 

• VILELA, L. M. B. ; Macedo, W.V. ; Amorim, E.L.C. . BIOHYDROGEN PRODUCTION FROM 

CASSAVA WASTEWATER AND DOMESTIC SEWAGE IN AN ANAEROBIC FLUIDIZED BED 

REACTOR. LATIN AMERICAN APPLIED RESEARCH, v. 47, p. 29-34, 2017. QUALIS B2, SEM 

EGRESSO; 

• KIRS, MAREK ; KISAND, VELJO ; WONG, MAYEE ; Caffaro-Filho, Roberto A. ; MORAVCIK, 

PHILIP ; HARWOOD, VALERIE J. ; YONEYAMA, BUNNIE ; FUJIOKA, ROGER S. . Multiple 

lines of evidence to identify sewage as the cause of water quality impairment in an urbanized tropical 
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watershed. Water Research (Oxford), v. 116, p. 23-33, 2017. QUALIS A1, SEM EGRESSO E 

RESULTADO DE ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL; 

• COSTA, A. M.; REIS, R. S. Análise de conflitos no uso do solo em apps: o uso de sensoriamento 

remoto no entorno de um sistema estuarino lagunar, 2017. RAMA, v. 10, n. 3, p. 775-788, 2017 

QUALIS B3, COM EGRESSO. 

 

7) item 5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e desenvolvimento 

profissional relacionados à área de conhecimento do programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa 

e da pós-graduação. Houve manutenção do conceito Bom (B). Segundo os avaliadores “A integração com o 

setor produtivo ainda é pequena, sendo esta relação realizada com o setor de suinocultura no período 

avaliado. Poucos cursos foram ministrados para técnicos das áreas de saneamento e recursos hídricos.” 

 

De fato o PPGRHS precisa aumentar sua inserção no setor produtivo. No entanto, cabe destacar que há mais 

atividades ligadas ao referido setor e que não foram talvez interpretadas como tal pelo fato de estarem 

relatadas nos relatórios das coletas 2015 e 2016 no item inserção social, onde se diz: “A Profa. Karina 

Salomon, docente permanente do Programa, é membro do Comitê Técnico em Energias Renováveis do 

Conselho Estadual de Política Energética – CEPE, além de ser membro suplente representante da UFAL no 

referido Conselho. Como plano de ação do Comitê vêm sendo publicado anualmente o ‘Atlas de Bioenergia 

do Estado de Alagoas como resultados dos trabalhos do grupo de pesquisa coordenado pela Profa. 

Karina.” Este documento tem sido apreciado pelo setor produtivo, com destaque ao sucroalcooleiro, ao setor 

de plantação de eucalipto que começa a crescer no Estado. Também tem sido observado pelos gestores de 

resíduos sólidos. 

 

 


