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Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: 1.1. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFG (PPGCF) possui nível

mestrado e doutorado, iniciados em 2005 e 2015, respectivamente. Possui área de concentração fármacos e

medicamentos, como duas linhas de pesquisa: (i) Planejamento, síntese e avaliação biológica de produtos naturais e

moléculas bioativas e (ii) Desenvolvimento farmacotécnico analítico e avaliação biofarmacêutica de fármacos e

medicamentos. As linhas de pesquisa são coerentes e abrangem temas atuais. Os projetos de pesquisa no

quadriênio estão bem distribuídos nas duas linhas de pesquisa do PPGCF. Houve a inclusão de poucos projetos de

pesquisa novos no quadriênio. O Programa apresenta uma proposta curricular adequada para formação pretendida.

 

1.2. No planejamento para o futuro, com vistas ao aprimoramento do Programa pretende: (i) melhorar os indicadores

de produção intelectual do Programa, sua distribuição no corpo docente e vinculação aos discentes. Para isso o

Programa ofertará disciplinas e propõe atividades com o objetivo de qualificar discentes e docentes a redigir projetos

e artigos científicos mais competitivos; viabiliza o pagamento de serviço de correção de linguagem de manuscritos

redigidos em língua inglesa, aumentar a produção vinculada às dissertações e reduzir o tempo de titulação dos

discentes, através da elaboração de mecanismos de controle acadêmico mais efetivos, assim como o

estabelecimento de ações que visam equilibrar a distribuição de publicações por docentes através do

estabelecimento de metas de produtividade mínimas para permanência do docente no Programa. (ii) Melhorar na

infraestrutura de pesquisa do Programa: incentivar à participação dos docentes em editais de fomento à pesquisa

Ficha de Avaliação

FARMÁCIA

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. 50.0 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 Muito Bom

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 20.0 Muito Bom
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nos mais diferentes níveis e participar de forma efetiva dos editais internos direcionados à melhoria da infraestrutura

(Pró-equipamentos, CTINFRA), através da redação de propostas competitivas com caráter multiusuário e da

associação entre programas. (iii) Promover a internacionalização do Programa através de acordos bilaterais com

Universidades em outros países.

 

1.3. A infraestrutura disponível para as atividades de pesquisa do PPGCF-UFG é adequada para as atividades de

ensino e pesquisa. A mesma sofreu expressivo aumento com a inauguração da nova sede da Faculdade de

Farmácia da UFG, apresenta estrutura composta por 5 pavimentos. Todos os docentes receberam novos gabinetes

na nova sede e a estrutura necessária para o ensino de graduação e de pós-graduação está sendo totalmente

centralizada nesse prédio. A área total dos laboratórios de pesquisa é de 980 m².

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: 2.1. O perfil de formação de docentes é adequado e aderente à proposta do Programa. O Programa

apresenta 15 docentes permanentes, dos quais 12 (80%) são bolsistas de Produtividade do CNPq nível 2, e 3

docentes colaboradores. Dez docentes permanentes atuaram no núcleo permanente de mais de um Programa de

pós-graduação no quadriênio e dois atuaram como colaborador em um Programa de pós-graduação. Apenas dois

docentes no ano de 2013 participaram como membro de corpo editorial e editor de periódicos especializados

nacionais e internacionais e nenhum para os demais anos do quadriênio. O Programa destaca que três docentes do

núcleo permanente foram consultores de instituições públicas, privadas ou órgãos de fomento. Com relação a

captação de recursos, os montantes aprovados pelo grupo em projetos vigentes desde a criação do Programa são da

ordem de R$ 3.946.540,40, sendo R$ 1.429.836,00 obtidos junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico (CNPq), R$ 400.000,00 obtidos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior (CAPES) e R$ 1.223.704,00 obtidos junto à Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG).

 

2.2. O Programa apresenta estabilidade do corpo docente permanente, não havendo mudança dos docentes

permanentes no quadriênio. O corpo docente permanente é em número suficiente para atender as diversas

atividades de ensino, pesquisa e orientação, não havendo dependência dos docentes colaboradores.

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
Programa.

15.0 Muito Bom

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de
pesquisa e de formação do programa. 35.0 Muito Bom

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do
programa. 35.0 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.

15.0 Muito Bom
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2.3. A oferta de disciplinas dos cursos de mestrado e de doutorado por parte dos docentes tem sido regular ao longo

do quadriênio. As atividades de orientação também têm se mostrado equilibrada entre os docentes permanentes do

Programa.

 

2.4. A atuação dos docentes permanentes na graduação é ativa, tanto no ensino, quanto na orientação de alunos de

iniciação científica nas modalidades PIBIC e PIBIT. Além disso, a Faculdade de Farmácia da UFG adota trabalho de

conclusão de curso TCC e os docentes do Programa atuam como orientadores dos concluintes da graduação de

Farmácia.

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: 3.1. Durante o quadriênio, o Programa titulou 93 mestres em Ciências Farmacêuticas. O número médio

de orientações por docente permanente foi muito boa, o que coloca o programa acima do percentil 50 da área.

Porém, a razão do número médio de alunos titulados no mestrado por número de alunos matriculados ficou entre o

percentil 10 e 25 da área, o que é condizente a um conceito regular. No nível doutorado, o programa ainda não

possui discentes titulados. De acordo com os parâmetros da área, os indicadores qualificam como bom o

desempenho do Programa neste item.

 

3.2. A distribuição das orientações das dissertações defendidas no quadriênio em relação ao corpo docente foi muita

boa, que coloca o programa acima do percentil 70 da curva de distribuição da área, condizente com o conceito muito

bom.

 

3.3. A razão de discentes com publicações em relação ao número de matriculados ficou entre o percentil 30 e 50, o

que é considerado regular segundo critério da área. O percentual de artigos com co-autoria discente e egresso em

relação ao total de publicações no período ficaram acima do percentil 70, sendo considerado muito bom segundo

critérios da área. Houve publicação de resumos em eventos locais, regionais, nacionais e internacionais com co-

autoria discente e egresso, considerado muito bom. Em relação aos artigos qualificados publicados no quadriênio

(expressa em pontos) com co-autoria discente o valor situou-se entre o percentil 50 e 70 da área, sendo considerado

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.

55.0 Muito 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. 5.0 Muito Bom
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bom segundo critérios da área. O programa não apresentou prêmio de dissertações no quadriênio. De acordo com os

parâmetros da área, os indicadores qualificam como muito bom o desempenho do programa neste item.

 

3.4. O tempo de formação de Mestres, avaliado como tempo médio entre a matrícula e a defesa, foi menor que 26

meses, o que é considerado muito bom de acordo com a definição da área. No nível doutorado, o programa ainda

não possui discentes titulados.

 

 

 

 
Conceito da Comissão: Bom

Apreciação: 4.1. Com relação à produção intelectual, os professores permanentes publicaram durante o quadriênio

mais de 200 artigos em revistas qualificadas, conforme distribuição apresentada, segundo a estratificação de

periódicos Qualis. A produção do Programa considerando os artigos publicados em periódicos qualificados na área,

sem redundância, por docente permanente, apresentou pontuação situada entre o percentil 30 e 50 da área sendo

considerado regular. Com relação a produção de artigos (expressa em pontos) com egressos dividido pelo número

de docentes permanentes, apresentou pontuação situada acima do percentil 70 da área sendo considerado muito

bom. De acordo com os parâmetros da área, os indicadores qualificam como bom o desempenho do Programa neste

item.

 

4.2. Em relação a distribuição das publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente, foi observado

que mais de 40% dos docentes permanentes apresentam produção muito boa no quadriênio, ficando acima do

percentil 70 e 80 da área, o que foi considerado muito bom.

 

4.3. A produção técnica do corpo docente permanente foi obtida com depósito de patentes, elaboração de

documentos para instituições internacionais e nacionais relacionadas a área farmacêutica, comissões e comitês

técnicas, editoria de periódicos científicos na área, organização de eventos, conferências e apresentação orais de

trabalhos em congressos internacionais e nacionais, curso de curta duração, atém de livros e capítulos Os pontos

obtidos na produção técnica em relação ao número de docentes permanentes no período ficou entre o percentil 50 e

70 da área, sendo considerado bom segundo os critérios da área. Algumas patentes não foram consideradas pois os

registros estavam incompletos.

 

 

Ficha de Avaliação

4 – Produção Intelectual

Itens de Avaliação Peso Avaliação
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 40.0 Bom
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do
Programa. 40.0 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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Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: 5.1. A relação com a graduação está mais fortemente expressa através de atividades de PIBIC e

PIBITI. Outras modalidades de integração da graduação com a pós-graduação são os projetos de extensão, o PET

Saúde (Programa Especial de Educação para o Trabalho) e a Mostra da Parceria Ensino-Serviço-Comunidade. Não

se observou interface direta do PPG com a educação básica; todavia, realizam uma ação de encontro dos

estudantes de Ensino Médio com docentes e discentes do Programa no Espaço das Profissões realizado pela UFG.

Ademais, propostas inovadoras no ensino vêm sendo adotadas no PPG, como TBL (Team-based Learning) e

recursos da educação a distância (ex.: Skype) em exames de qualificação e de defesa. O Programa desempenha um

importante papel para a formação de mestres qualificados para atuação nesse segmento. Também tem contribuído

para fortalecer a rede pública e privada de ensino superior no centro-oeste do Brasil, através do aumento da oferta

de profissionais capazes de elaborar projetos, captar recursos, transmitir conhecimento, orientar a execução de

trabalhos de investigação e divulgar o conhecimento gerado. A participação dos docentes do PPGCF envolve

esforços para realizar a validação do uso, cultivo e manipulação de plantas medicinais ao Hospital de Medicina

Alternativa de Goiânia (HMA), vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. Cita-se ainda o projeto de

extensão Girau de Saberes – Raízes Quilombolas. O PPGCF tem contribuído para fortalecer e ampliar o arranjo

produtivo local constituído por indústrias farmacêuticas e indústrias de produção de cosméticos instaladas no estado.

Ademais, os trabalhos realizados pelo Programa têm contribuído para o aumento nos índices de inovação das

indústrias instaladas no polo, via formação de mão-de-obra qualificada, aumento na captação de recursos e pelo

aumento no estabelecimento de parcerias entre as universidades e as empresas.

 

5.2. Observa-se o estabelecimento de parcerias com empresas farmacêuticas mediadas por órgãos governamentais,

como a FINEP, como a Chamada Pública CARTA-CONVITE MCT/MS/FINEP - AÇÃO TRANSVERSAL:

COOPERAÇÃO ICTS-EMPRESAS-INOVAÇÃO EM PRODUTOS TERAPÊUTICOS E DIAGNÓSTICOS e a

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/MS/SCTIE/DES - Ação Transversal: Fármacos e Medicamentos, com participação

de outros PPGs. Os pesquisadores do PPGCF-UFG têm aproveitado a proximidade geográfica do polo farmacêutico

e a infraestrutura instalada na UFG para realizar ações de desenvolvimento tecnológico, o que têm propiciado

colaborações com o setor produtivo e a integração universidade-empresa, como as parcerias com FBM Indústria

Farmacêutica LTDA e Halex Istar Indústria Farmacêutica LTDA. Os docentes também estão inseridos em pelo menos

nove diferentes Redes de Cooperação de Pesquisa dentro do estado. Além delas, aprovaram projeto junto ao edital

da Rede Pró Centro-Oeste de Pesquisa com pesquisadores da UFG, UnB, UFMT, UFMS, UFGD, UNIEVANGÉLICA

Ficha de Avaliação

5 – Inserção Social

Itens de Avaliação Peso Avaliação
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 30.0 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.

55.0 Muito Bom

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa a sua atuação. 15.0 Bom
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e do Centro de Desenvolvimento Agroecológico do Cerrado. Também realizam cooperação com outros laboratórios

da UFG e com grupos nacionais da IFSC-USP e USP-RP; Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia para

Inovação Farmacêutica e de Fármacos e Medicamentos; e empresas como a Predilecta Alimentos, Genix

Farmacêutica, Cargill e IQUEGO, além da EMBRAPA.

O Programa também vem realizando importantes cooperações internacionais com os Estados Unidos, Bolívia,

Argentina, Uruguai e Portugal, inclusive com intercâmbio de discentes.

Observa-se, ainda, a parceria para realização de eventos importantes para a área, como o Simpósio Brasileiro de

Farmacognosia, Congresso de Ciências Farmacêuticas do Brasil Central, Encontro de Professores de Química

Farmacêutica, Workshop do Programa de Pós-Graduação em Inovação Farmacêutica e Workshop Internacional de

Métodos Alternativos Aplicados a Agrotóxicos, Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil e Congresso Brasileiro de

Toxicologia. Entrevistas para emissoras de rádio/televisão ou, ainda, artigos em jornais de circulação regional ou

nacional também podem ser citados como formas de divulgação das atividades e pesquisas realizadas pelos

docentes e discentes do PPGFC.

 

5.3. A página da web (https://ppgcf.farmacia.ufg.br), é relativamente bem atualizada, possui amplo acesso às

informações essenciais do Programa, como dados internos e critérios de seleção dos discentes, um sistema da UFG

permite o download das dissertações de mestrado; porém algumas informações se encontram desatualizadas, como

a de colaborações (última atualização em novembro de 2014). Assim com as defesas agendas (última atualização

em outubro de 2016). Há um link para acesso das informações do Programa em inglês e espanhol, porém as

informações contidas estão em português.

 

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

 
Apreciação: Os dados foram inseridos corretamente e a avaliação foi realizada sem grandes dificuldades.

 

 

Ficha de Avaliação

Qualidade dos Dados

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
1 – Proposta do Programa - Muito Bom
2 – Corpo Docente 20.0 Muito Bom
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 30.0 Muito Bom
4 – Produção Intelectual 40.0 Muito Bom
5 – Inserção Social 10.0 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 20.0 Muito Bom
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 30.0 Muito Bom
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Nota: 4

Apreciação 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFG (PPGCF) possui nível mestrado e

doutorado. O perfil de formação de docentes é adequado e aderente à proposta do Programa e o mesmo

apresenta uma proposta curricular adequada para formação pretendida. Durante o quadriênio, o Programa

titulou 93 mestres em Ciências Farmacêuticas. No nível doutorado, o programa ainda não possui discentes

titulados. O Programa necessita dedicar maiores esforços para ampliar a quantidade e qualidade da

produção científica. O desempenho do Programa nos diversos itens da avaliação leva à manutenção da

nota 4. 

 

 

 

Ficha de Avaliação

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
4 – Produção Intelectual 40.0 Bom
5 – Inserção Social 10.0 Muito Bom

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

ANA CAMPA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
MAIRA GALDINO DA ROCHA PITTA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

LUZIA KALYNE ALMEIDA MOREIRA LEAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
HERIDA REGINA NUNES SALGADO UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO

MAURO SILVEIRA DE CASTRO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ELIANA MARTINS LIMA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

LETICIA CRUZ UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CRISTIANI ISABEL BANDERO WALKER UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

YRIS MARIA FONSECA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
ERIKA MARTINS DE CARVALHO FUNDACAO OSWALDO CRUZ

RENATA FONSECA VIANNA LOPEZ UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CLARICE MADALENA BUENO ROLIM UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ARMANDO DA SILVA CUNHA JUNIOR (Coordenador de Área) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ADRIANO ANTUNES DE SOUZA ARAUJO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

VANESSA BERGAMIN BORALLI MARQUES UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
ANDREIA MACHADO LEOPOLDINO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO

TAIS GRATIERI UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
ERNANI PINTO JUNIOR (Coordenador Adjunto de Programas

Acadêmicos)
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEBORA DE MELLO GONCALES SANT ANA UNIVERSIDADE PARANAENSE
SILVIA STANISCUASKI GUTERRES (Coordenador Adjunto de

Programas Profissionais)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

MARCOS LUCIANO BRUSCHI UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
FLAVIO DA SILVA EMERY UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Complementos
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Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do programa.  

Recomendações da Comissão ao Programa.  

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa? 

Não 

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação? 

Não 

A Comissão recomenda a mudança de modalidade do programa? 

Não 

 

Nota: 4

 
Apreciação 

O CTC-ES ampliado, em sua 172ª reunião, destinada a avaliar os programas analisados durante a

Quadrienal 2017, aprova as deliberações e recomendações elaboradas pela Comissão de Área ratificando

a nota por ela atribuída. 

Ficha de Avaliação

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final
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