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Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: 1.1 O Programa, criado em 2010 com início em 2011, é constituído por uma área de concentração em

Linguística e três linhas de pesquisa (Descrição e Análise de Línguas Naturais; Aquisição e Patologias da

Linguagem; Sentido e Discurso). Há abrangência nas linhas de pesquisa, uma vez que permitem abordagens de

diferentes perspectivas dos Estudos da Linguagem.

Cabe destacar, de um lado, a coerência entre as linhas e a área de concentração do curso, de outro lado, a

adequação e a coerência entre os Projetos de Pesquisa e as Linhas de Pesquisa.

A Linha Descrição e Análise de Línguas Naturais abriga 5 projetos; a Linha Aquisição e Patologias da Linguagem

abriga 6 projetos e a Linha Sentido e Discurso abriga 7 projetos.

Os objetivos do Programa são claros, coerentes e fazem explícita menção às temáticas tratadas nas Linhas de

pesquisa.

Quanto à adequação da Matriz Curricular à proposta do Programa, é importante ressaltar que o Programa oferece

uma grade de disciplinas (obrigatórias e opcionais) condizentes com as Linhas e com os Projetos e em número

adequado ao corpo discente. A proposta curricular atende, com pertinência, às questões teórico-metodológicas

vinculadas às três linhas de pesquisa.

Pode-se considerar, em resumo, que há consonância entre Área de concentração, Linhas de pesquisa, Projetos de

pesquisa e Disciplinas.

Quanto às ementas, há atualização das bibliografias, além de correta relação com os conteúdos trabalhados nas

Ficha de Avaliação

LINGUíSTICA E LITERATURA

Parecer da comissão de área

1 – Proposta do Programa

Itens de Avaliação Peso Avaliação
1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração,
linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular. 40.0 Muito Bom

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.

30.0 Bom

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 30.0 Muito Bom
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disciplinas. A oferta de disciplinas atende aos aspectos gerais (bases epistemológicas e metodológicas da

investigação sobre a linguagem) e aos aspectos específicos (ligadas às particularidades das Linhas e Projetos) do

campo dos Estudos da Linguagem.

Há informação a respeito de critérios para a seleção discente (edital de divulgação que segue resolução específica) e

para credenciamento e descredenciamento de docentes.

Em síntese, os critérios de seleção de alunos, assim como o perfil dos egressos estão bem definidos; além disso, há

coerência nos critérios de credenciamento e recredenciamento de docentes no Programa.

 

1.2 O Programa relata esforço para estabelecer metas de desenvolvimento futuro e criar condições de inserção, em

especial, regional e nacional. Há várias ações de docentes, através dos Projetos de pesquisa, que resultam em

atividades de parcerias com outras instituições, em especial, a organização de eventos, mas também com setores da

Educação básica, com setores da saúde (atendimentos e cuidado com pessoas), e mesmo setores de promoção da

cultura. A partir dos dados apresentados, considera-se que o Programa tem evidente inserção na região do Sudoeste

da Bahia contribuindo para o desenvolvimento e equilíbrio regional da pós-graduação naquela região.

Com relação à apresentação de estratégias para qualificação do corpo docente, o Programa já conta com 8 (oito)

professores com estágio pós-doutoral concluído. É informado – ainda que de maneira genérica – que o Plano de

Desenvolvimento Institucional (PDI) da UESB apoia a qualificação de recursos humanos em nível de estágio pós-

doutoral, priorizando a política estratégica de consolidação dos Programas e cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu

da Instituição. No entanto, há detalhamento quanto à política de incentivo à participação docente em eventos e

similares, além de estímulo à divulgação do trabalho dos docentes em eventos científicos e em publicação. As

parcerias interinstitucionais que configurem reciprocidade são ainda incipientes, mas já se mostram bastante

produtivas no âmbito do Programa: há registro de conferências via videoconferência, interações com grupos de

pesquisa de outras instituições, publicações conjuntas, elaboração de pareceres “ad hoc”. Finalmente, embora sejam

evidentes os esforços para implementar estratégias que visem melhor formação de seus alunos (cursos de curta

duração com docentes do Programa ou convidados que participam de bancas, etc.), o Programa ainda deve ainda

dar maior atenção a iniciativas dessa natureza.

 

1.3 Em linhas gerais, o Programa conta com espaço e equipamentos que permitem realização de pesquisas por

parte dos alunos. São descritos 6 laboratórios (estrutura física e equipamentos).

Há biblioteca que possibilita acesso a periódicos e obras variadas. Há recursos de informática suficientes para

docentes e discentes, além de infraestrutura física voltada para atividades administrativas e acadêmicas.

A infraestrutura geral de que dispõe o Programa é, portanto, compatível com as ações que desenvolve: instalações

físicas de qualidade. O Programa foi contemplado em edital específico para Melhoria da Infra Estrutura para

Fortalecimento do Programa de Pós Graduação em Linguística (FAPESB n. 4000/2013.) e aguarda a liberação do

recurso.

 

 

Ficha de Avaliação

2 – Corpo Docente

Itens de Avaliação Peso Avaliação
2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de formação,
aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do 20.0 Muito Bom
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Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: 2.1 O corpo docente encerra o quadriênio composto por dezoito (18) professores do quadro

permanente – 90,4% do total – e dois (2) professores colaboradores, todos formados por centros de reconhecida

capacidade formadora do país.A média do corpo docente permanente no quadriênio é 19. O corpo docente é

adequado à Proposta do Programa. Do conjunto de professores permanentes, 8 já realizaram pós-doutoramento. Os

docentes participam de grupos de pesquisa certificados pelo CNPq além de comissões de agências de fomento na

condição de pareceristas “ad hoc” (CNPq e FAPESB, entre outras, além de periódicos). Há adequada

proporcionalidade entre docentes permanentes e colaboradores, assim como adequada distribuição nas linhas de

pesquisa. Há um professor com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

 

2.2 Encontram-se em andamento 20 projetos de pesquisa, ligados aos grupos e às linhas de pesquisa, com

financiamento da própria UESB, do CNPq e da FAPESB. Todos os docentes do Programa estão envolvidos em

projetos de pesquisa como coordenadores ou como participantes. Entre 2013 e 2016, todos os docentes

permanentes ministraram disciplinas no Programa e todos os docentes têm orientações em andamento. Portanto, da

média de 19 docentes permanentes do Programa, 100% estiveram envolvidos em projetos de pesquisa, em docência

e orientação no quadriênio.

 

2.3 Quanto à distribuição das atividades de ensino entre docentes permanentes do PPG, 100% dos docentes tiveram

atividades de ensino no período.

Quanto à distribuição das atividades de pesquisa entre docentes permanentes do PPG, seja como coordenador seja

como participante, 100% dos docentes permanentes do PPG tiveram atividades de pesquisa no período.

Em relação à distribuição do número de orientações por docente permanente no quadriênio, 40% dos docentes

permanentes do PPG tiveram entre três e 12 orientandos no quadriênio.

 

2.4 A atuação dos docentes do Programa na graduação satisfatória. Os professores do programa têm alunos de

Iniciação Científica (com bolsa PIBIC/CNPq, FAPESB, UESB) há também alunos de IC que desenvolvem

voluntariamente as atividades de pesquisa nos projetos dos grupos vinculados ao programa. Há a oferta de cursos

de extensão para diferentes cursos de Graduação que não apenas o de Letras.

100% dos docentes permanentes participaram de atividades de ensino na graduação durante o quadriênio.

100% dos docentes permanentes participaram de atividades de orientação na graduação durante o quadriênio.

Ficha de Avaliação

Itens de Avaliação Peso Avaliação
Programa.
2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de
pesquisa e de formação do programa. 20.0 Muito Bom

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do
programa. 40.0 Muito Bom

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.

20.0 Muito Bom
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Conceito da Comissão: Bom

Apreciação: 3.1 O Programa, considerando a parametrização proposta para a área, atingiu o patamar de 3,7

titulados em relação à média do corpo docente permanente ao longo do quadriênio.

 

3.2 Na avaliação desse item foi considerada a distribuição das teses e dissertações concluídas no quadriênio em

relação aos docentes do programa. Foram considerados os professores permanentes. Nessa relação, o conjunto de

docentes que levou à defesa 3 ou mais orientandos atingiu o percentual de 78%.

 

3.3 O Programa teve um total de 181 produtos, sendo 73 produtos qualificados e 108 produtos em anais, o que

resultou na seguinte média de produção:  1,37

 

3.4 Em relação ao Programa, observou-se que na formação de mestres a média de tempo utilizada foi de 23,2

meses.

 

 

 
Conceito da Comissão: Bom

Apreciação: 4.1 Para a avaliação do quadriênio 2013-2016 foram considerados sobretudo os artigos e as editorias

de periódicos, com a pontuação e as travas estabelecidas no Documento de Área, os livros ou coletâneas, os

capítulos de livros e as traduções, conforme avaliação de Comissão da Área. A partir da avaliação da produção da

Área, obteve-se como parâmetro mínimo para o conceito Muito Bom em programa nota 5 o número de 450 pontos,

Ficha de Avaliação

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações

Itens de Avaliação Peso Avaliação
3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação
ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente. 20.0 Bom

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de
avaliação em relação aos docentes do programa. 20.0 Muito Bom

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.

40.0 Bom

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de
formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados. 20.0 Muito Bom

4 – Produção Intelectual

Itens de Avaliação Peso Avaliação
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 50.0 Muito Bom
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do
Programa. 30.0 Muito Bom

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 20.0 Bom
4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente. - Não Aplicável
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em programa nota 4, 350 pontos, em programa nota 3, 150 pontos. Tendo como ponto de partida esse número,

foram ranqueados os demais conceitos.

O Programa obteve a mediana de 540 pontos.

Sua produção está assim distribuída em termos percentuais:

a) para periódicos: 7,6% em A1 + A2; 49% em B1 + B2,

b) para livros e capítulos: 76,9% em L4 e L3; 100% em C4 e C3.

 

4.2 Na avaliação da distribuição da produção, foi observado o percentual do corpo docente que atende a mediana

correspondente ao perfil de nota do programa, tomando-se como ponto de corte 50% do conjunto de professores

permanentes. O programa obteve o percentual de 80%.

 

4.3 Calculada a mediana da produção da área, considerando sua distribuição entre os programas e observando-se

os percentis, o Programa obteve um total de 2080 pontos, o que equivale à média de 130 pontos por docente

permanente.

 

 

 

 
Conceito da Comissão: Bom

Apreciação: 5.1 O Programa, embora ainda não tenha convênios firmados, apresenta algumas parcerias com outras

instituições regionais e nacionais em especial com ações relacionadas a projetos de pesquisa e atividades

acadêmicas. A inserção social se dá via elaboração de acervos digitais de documentos históricos; formação de

professores na comunidade; desenvolvimento de sistema de escrita em Libras e de métodos de alfabetização em

Libras e Português para pessoas surdas, acompanhamento a portadores de síndrome de down e dislexia; atividades

de formação de professores da educação básica, cursos de atualização e capacitação de professores; participação

em atividades de extensão junto à TV Sudoeste. Destaca-se a crescente nucleação do Programa, apesar de sua

recente história de surgimento. São listados 21 egressos em Instituições de Ensino Superior e 06 alunos ingressaram

em Cursos de Doutorado.

 

5.2 O Programa oferece formação destinada a docentes que atuam na Educação Básica. Não é registrada presença

de professores visitantes no Programa. No entanto, nos anos de 2014 e 2015, houve a participação de bolsista de

pós-doutoramento. Ainda é incipiente a atividade sistemática de intercâmbios interinstitucionais com níveis de

consolidação diferentes (redes de pesquisa)..

Ficha de Avaliação

5 – Inserção Social

Itens de Avaliação Peso Avaliação
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 50.0 Muito Bom
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.

35.0 Bom

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa a sua atuação. 15.0 Bom
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5.3 O Programa apresenta página na web, em Língua Portuguesa, com detalhamento da proposta, objetivos, área de

concentração, linha de pesquisa, projetos de docentes e matriz curricular. Há links para os títulos de trabalhos de

dissertação e mestrado concluídos, com acesso ao currículo Lattes do autor e composição de banca de defesa. Não

foram encontrados links de acesso na íntegra aos trabalhos defendidos no Programa.

 

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

 
Apreciação: As informações fornecidas são, de modo geral, suficientes para permitir a avaliação de todos os

quesitos. 

 

 

 
Nota: 4

Apreciação 

O Programa demonstra consistência em sua estrutura organizacional e funcional, com articulação

adequada entre área de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento, proposta curricular e

perfil do egresso, apresentando planejamento acadêmico compatível com as exigências que precisam ser

atendidas nesse nível de ensino. O corpo docente mostra distribuição adequada dos compromissos de

ensino, pesquisa e orientação. Em relação à avaliação passada, o Programa apresenta grandes avanços

que se traduzem na qualidade da produção docente.Reitera-se, desse modo, a atribuição de nota 4 ao

Programa. 

Ficha de Avaliação

Qualidade dos Dados

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
1 – Proposta do Programa - Muito Bom
2 – Corpo Docente 15.0 Muito Bom
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 35.0 Muito Bom
4 – Produção Intelectual 35.0 Muito Bom
5 – Inserção Social 15.0 Muito Bom

Parecer da comissão de área sobre o mérito do programa

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
1 – Proposta do Programa 0.0 Muito Bom
2 – Corpo Docente 15.0 Muito Bom
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 35.0 Bom
4 – Produção Intelectual 35.0 Bom
5 – Inserção Social 15.0 Bom
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Ficha de Avaliação

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

MARIA EUNICE MOREIRA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE
DO SUL

IVETE LARA CAMARGOS WALTY PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
CARLOS EDUARDO SCHMIDT CAPELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DERMEVAL DA HORA OLIVEIRA (Coordenador de Área) UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA ( JOÃO PESSOA )
ARNALDO FRANCO JUNIOR UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ROBERTO ACIZELO QUELHA DE SOUZA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SILVIA FIGUEIREDO BRANDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CARMEN LUCIA BARRETO MATZENAUER UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS
DIANA LUZ PESSOA DE BARROS UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

KAZUE SAITO MONTEIRO DE BARROS UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
VIVIANE MARIA HEBERLE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
WALTER CARLOS COSTA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

VALDIR DO NASCIMENTO FLORES UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
SONIA MARIA LAZZARINI CYRINO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

SILVIO RENATO JORGE (Coordenador Adjunto de Programas
Acadêmicos)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

MÁRCIA MARQUES DE MORAIS (Coordenador Adjunto de
Programas Profissionais)

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

FABIO AKCELRUD DURAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
LUCIA SA REBELLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

MAURICIO MENDONCA CARDOZO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
IZETE LEHMKUHL COELHO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DIOGENES ANDRE VIEIRA MACIEL UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA
MIGUEL JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

JOSE SUELI DE MAGALHAES UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
SOLANGE FIUZA CARDOSO YOKOZAWA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CLAUDIA CAMPOS SOARES UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ROGERIO DA SILVA LIMA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
RACHEL ESTEVES LIMA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

ALEXANDRE MONTAURY BAPTISTA COUTINHO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE
JANEIRO

CARLOS AUGUSTO BAPTISTA DE ANDRADE UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
MARIZE MATTOS DALL AGLIO HATTNHER UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA

FILHO ( SÃO JOSÉ DO RIO PRETO )
HELIO DE SEIXAS GUIMARAES UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

SHEILA VIEIRA DE CAMARGO GRILLO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BETINA BISCHOF UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CELIA MARIA MAGALHAES UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
NADIA PEREIRA DA SILVA GONCALVES DE AZEVEDO UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

OTO ARAUJO VALE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
MARILIA DE NAZARE DE OLIVEIRA FERREIRA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

MARCUS ANTONIO REZENDE MAIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
LIANE SCHNEIDER UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA ( JOÃO PESSOA )

KELCILENE GRACIA RODRIGUES FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
DO SUL

MARIA TERESA TEDESCO VILARDO ABREU UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MARIA CRISTINA LOBO NAME UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
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Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do programa. 

O Programa demonstra consistência em sua estrutura organizacional e funcional, com articulação

adequada entre área de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento, proposta curricular e

perfil do egresso, apresentando planejamento acadêmico compatível com as exigências que precisam ser

atendidas nesse nível de ensino. O corpo docente mostra distribuição adequada dos compromissos de

ensino, pesquisa e orientação. O Programa deve deixar bem evidente uma política de constante

qualificação docente, além de tornar clara uma política interinstitucional que reverta em convênios com

instituições do Brasil, em um primeiro momento, e mesmo do exterior, a fim de desenvolver atividades

conjuntas e sistêmicas com outros programas e estabelecer intercâmbios. Também é recomendável

conferir maior cuidado ao detalhamento dos dados na página da web. Em relação à avaliação passada, o

Programa apresenta grandes avanços que se traduzem na qualidade da produção docente. 

Recomendações da Comissão ao Programa.  

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa?  

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação?  

A Comissão recomenda a mudança de modalidade do programa? 

Não 

 

Nota: 4

 
Apreciação 

O PPG atende aos requisitos de qualidade necessários para a atribuição de nota 4. A qualidade das Teses

Ficha de Avaliação

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

MARISA MARTINS GAMA KHALIL UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
REGINA CELI MENDES PEREIRA DA SILVA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA ( JOÃO PESSOA )

MARIA HELENA DE MOURA NEVES UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA
FILHO ( ARARAQUARA )

ELISABETH BRAIT UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
JUCIANE DOS SANTOS CAVALHEIRO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
LUIZA HELENA OLIVEIRA DA SILVA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

SULEMI FABIANO CAMPOS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
NEUSA MARIA OLIVEIRA BARBOSA BASTOS UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Complementos

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final
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e Dissertações e da produção de discentes (item 3.3) atendeu aos requisitos para o conceito muito bom.

Desta forma, o conceito do quesito Corpo Discente, Teses e Dissertações atinge ao conceito muito bom.

Nos demais itens de avaliação o CTC-ES acompanha a área de avaliação. Desta forma, o CTC-ES

ampliado, em sua 172ª reunião, destinada a avaliar os programas analisados durante a Quadrienal 2017,

atribuiu nota 4 ao PPG.  

Ficha de Avaliação
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