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INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas), neste 

documento referenciado como PPGSET, tem dado muita ênfase à autoavaliação já a algum 

tempo no sentido de detectar pontos fortes e fracos e estabelecer estratégias para superá-

los. Os pontos fortes do Programa são primeiramente a sua diversidade, agregando docentes 

com diversos perfis e com atuação em campos tão distintos como a Aeronáutica e a 

Construção Civil. Esta diversidade permite a troca de informações e experiências de forma a 

criar uma interdisciplinaridade, permitindo a evolução da qualidade das pesquisas aplicadas e 

a aplicabilidade das pesquisas teóricas. A determinação de regras claras e transparentes, com 

a participação bem distribuída de todas as áreas de pesquisa em nossa Comissão 

Coordenadora do Programa (CCP) também é um ponto forte do programa, pois ações como o 

incremento progressivo da produtividade científica para o credenciamento docente, a divisão 

proporcional de verbas em relação à produtividade e número de orientados por docente são 

decididas em conjunto e encaradas com seriedade pelo corpo docente. Nosso processo 

seletivo também tem sido um ponto forte do programa, pois tem resultado em 

aproximadamente 10 candidatos por vaga no mestrado e 7 candidatos por vaga no doutorado. 

Na seleção para mestrado existe a segunda fase classificatória de prova escrita online, onde é 

possível detectar deficiências na formação básica dos novos alunos, balizando uma disciplina 

de nivelamento aplicada aos alunos ingressantes com a intenção de eliminar possíveis 

deficiências trazidas da graduação de forma a garantir a boa formação dos futuros docentes 

de nossas Universidades. A qualidade da formação básica dos alunos ingressantes também é 

enfatizada por meio da exigência do cumprimento de critérios mínimos em disciplinas 

obrigatórias para manutenção de bolsa. Isso tem garantido sólida formação aos alunos 

egressos do Programa, com o consequente reconhecimento pelo mercado de trabalho. Regras 

claras e bem definidas com aplicação transparente pela CCP têm garantido o foco e a 

tranquilidade que os alunos precisam para o desenvolvimento pleno de suas habilidades e 
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competências. A dedicação em tempo integral de todos os docentes participantes do 

programa também contribui de maneira significativa para a qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos, ao facilitar a integração com os alunos e entre os próprios pesquisadores. 

Produto desta colaboração pode ser evidenciado pela coautoria na produção técnica e 

acadêmica. O incentivo e financiamento da participação dos alunos em conferências 

científicas nacionais e internacionais, vem possibilitando o contato dos alunos com as mais 

diversas linhas de pesquisa e abrindo possibilidades de soluções alternativas aos seus objetos 

de estudo que garantem um amadurecimento muito importante de suas habilidades. 

Finalmente, merecem destaque as condições de infraestrutura oferecidas aos participantes, 

tanto no tocante à disponibilização de equipamentos, instalações, redes lógicas, e softwares 

para trabalho, quanto na existência de pessoal técnico qualificado para dar apoio ao 

desenvolvimento das pesquisas. 

Na busca pela excelência e visando seguir as recomendações apresentadas pela CAPES 

sobre Autoavaliação o Programa criou uma Comissão Permanente de Autoavaliação (CPAA) 

com o intuito de compilar e organizar as medidas já realizadas, propor novos processos, avaliar 

os resultados provenientes de tais análises e divulgá-los consolidando assim uma sistemática 

de avaliação contendo planejamento, condução, implementação e análise. Toda a sistemática 

de autoavaliação do programa se baseia na missão e visão do PPGSET. A missão do PPGSET é 

formar docentes, pesquisadores e profissionais de alto nível para atender instituições de 

ensino e pesquisa, bem como o mercado relacionado à Engenharia de Estruturas em todo o 

Brasil e a visão é manter nível de excelência internacional e trabalhar para se manter no topo 

das instituições de pesquisa de nossa área. 

A metodologia adotada pelo PPGSET está baseada na avaliação do programa por meio 

de 6 frentes:  

1) Medidas de produtividade,  

2) Medidas de inserção internacional,  

3) Avaliação do programa pelos alunos,  

4) Avaliação das teses e dissertações por membros das bancas externos ao programa,  

5) Avaliação do desempenho dos alunos nas disciplinas 

6) Avaliação da inserção dos egressos.  
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Destaca-se que os itens 1, 2, 5 e 6 já são realizados pelo programa desde vários anos 

atrás. Com a criação da Comissão Permanente de Autoavaliação os itens 3 e 4 foram 

acrescentados nesta sistemática.  

A produtividade do programa e de cada orientador é medida por meio da 

contabilização das publicações em periódicos (diferenciando-se por fator de impacto) e 

congressos, das defesas e das prestações de serviço à comunidade que visam transferir o 

conhecimento gerado no programa para a sociedade. A inserção internacional do programa e 

dos orientadores é medida por meio da contabilização das publicações em periódicos e 

congressos internacionais, dos estágios por parte dos alunos e dos docentes e do número de 

professores visitantes estrangeiros que ministram palestras e cursos no PPGSET. A CPAA 

incentiva os alunos a fazerem avaliações periódicas dos docentes, dos orientadores, das 

disciplinas e da infraestrutura do programa (Apêndice 1) apresentando um relatório anual 

com o resultado da avaliação do programa por parte dos alunos. Para se ter uma visão externa 

ao programa, o PPGSET disponibiliza aos membros externos das comissões julgadoras de 

mestrado e doutorado um formulário de avaliação do trabalho defendido. Essa ferramenta 

visa, mesmo que de forma pontual, efetuar uma comparação da qualidade dos nossos 

trabalhos em relação a outros dos quais o membro externo tenha participado de comissão 

julgadora, além é claro de avaliar de forma objetiva pontos importantes que são abordados 

no formulário do Apêndice 2. Tais avaliações são compiladas pela CCPA e inseridas no relatório 

anual de autoavaliação do programa. Neste mesmo relatório a CPAA organiza o desempenho 

dos alunos nas disciplinas do programa e atualiza a lista de inserção dos egressos. O relatório 

anual de autoavaliação é aprovado pela Comissão Coordenadora do Programa e 

disponibilizado no site do PPGSET para que docentes e alunos possam ter uma visão global 

dos resultados do Programa.  

Os resultados da autoavaliação são fundamentais no gerenciamento do programa. Os 

resultados desta autoavaliação já são usados pela Comissão Coordenadora do Programa no 

credenciamento e recredenciamento dos orientadores, na distribuição das verbas por entre 

os orientadores (Apêndice 3) privilegiando àqueles com maior produtividade. Também são 

utilizados estes resultados para a definição do número de novos orientados que cada docente 

pode absorver anualmente (Apêndice 4), neste caso dá-se prioridade ao mais produtivos, 

porém com atenção a uma distribuição homogênea entre área e docentes.   
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O processo de autoavaliação do programa está inserido também no contexto geral 

Universidade de São Paulo. Em paralelo, a Pró-reitora de Pós-Graduação da USP (PRPG) tem 

desenvolvido um importante trabalho complementar. A PRPG vem promovendo a coleta de 

informações dos vários programas da universidade que, depois de tabuladas, são levadas a 

reuniões setoriais para a discussão dos aspectos mais importantes, o que tem sido relevante 

para situar a nossa pós-graduação em relação a outros programas correlatos. Este esforço 

conjunto possibilita uma visão mais abrangente dos problemas enfrentados e das soluções 

propostas permitindo que todos dentro da universidade se beneficiem da discussão e 

transmitam os pontos pertinentes aos seus programas. 

Finalmente, o Programa deve ampliar ainda mais a sua inserção internacional, mas sem 

esquecer a produção da tecnologia necessária ao desenvolvimento do Brasil. Acredita-se que 

esse é um ponto realmente marcante do Programa, ou seja, a capacidade que tem a sua 

equipe de docentes em atender a esses dois requisitos de grande importância. Inicialmente, 

busca-se a divulgação das pesquisas de ponta em periódicos internacionais de alto impacto. 

Em segundo lugar, mas não menos importante, incentiva-se a publicação, em periódicos de 

grande penetração, das pesquisas aplicadas que apresentem aspectos tecnológicos 

inovadores. Além disso, atividades de extensão universitária, focada principalmente na 

prestação de serviços técnicos especializados também faz parte de nossas metas, podendo 

facilitar a transferência dos novos conhecimentos aqui produzidos ao meio técnico, bem como 

divulgar a nossa pós-graduação como celeiro de novas ideias e bons profissionais. Deve-se 

incentivar também a transformação dos códigos computacionais gerados em nossas pesquisas 

numéricas em softwares de aplicação imediata, para que profissionais do mercado de trabalho 

possam usufruir diretamente dos desenvolvimentos científicos gerados pelo Programa. Esta 

atividade já entrou em funcionamento e tem surtido bons efeitos. 

Observa-se com atenção as necessidades do país com relação à tecnologia para 

investimentos em infraestrutura. O programa está sempre disposto a colaborar com as 

agências governamentais nos desenvolvimentos, e ou, no acompanhamento tecnológico das 

obras de infraestrutura, aproveitando a experiência multifacetada de seu corpo docente. 

Dessa forma, espera-se continuar contribuindo tanto para o crescimento do país quanto para 

a visibilidade do Programa no Brasil e no exterior. 
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RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO PARA OS ANOS 2019 E 2020 

 

1) MEDIDAS DE PRODUTIVIDADE 

 

Em 2019, o PPGSET contabilizou 71 artigos em periódicos, e destes, 44% tiveram co-

autoria de discentes e egressos do programa. Abaixo a classificação desses artigos 

considerando o Qualis (2013-2016): 

A1: 26 artigos / com aluno: 15 artigos 

A2: 13 artigos / com aluno: 4 artigos 

B1: 16 artigos / com aluno: 7 artigos 

B2: 10 artigos / com aluno: 4 artigos 

B3: 3 artigos / com aluno: 1 artigo 

B5: 1 artigo 

Sem qualis: 2 artigos 

 

Em 2020, o PPGSET contabilizou 72 artigos em periódicos, e destes, 44,44% tiveram 

co-autoria de discentes e egressos do programa. Abaixo a classificação desses artigos 

considerando o Qualis (2013-2016): 

A1: 17 artigos / com aluno: 12 artigos 

A2: 13 artigos / com aluno: 6 artigos 

B1: 26 artigos / com aluno: 10 artigos 

B2:  5 artigos / com aluno: 2 artigos 

B3: 5 artigos / com aluno: 1 artigo 

B5: 2 artigos 

Sem qualis: 3 artigos 

 

Dos 71 artigos publicados em 2019, 7 artigos tiveram co-autoria de estrangeiros das 

seguintes instituições: Institut National de la Recherche Agronomique (França), Institut 

National de Recherche en Informatique et en Automatique (França), Technical University of 
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Denmark (Dinamarca), Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand (França), University 

of Illinois at Urbana-Champaign (USA), University of Santiago de Compostela (Espanha). 

Dos 72 artigos publicados em 2020, 4 artigos tiveram co-autoria de estrangeiros das 

seguintes instituições: Technical University of Denmark (Dinamarca), Université Paris Saclay 

(França), Universidad Tecnica Federico Santa Maria (Chile), ETH Zurich (Suiça). 

 

Dos 49 trabalhos publicados em anais de eventos em 2019, 90% tem co-autoria de 

alunos, egressos e pós-doutorandos vinculados ao PPGSET, respectivamente: 36 com 

discentes, 5 sem discentes mas com egressos, 3 sem discentes mas com pós-doutorandos. 

Além disso, dois desses trabalhos tem co-autores estrangeiros.  

Dos 49 trabalhos publicados, 10 foram publicações em 4 congressos nacionais  

(IBRACON, CONSTRUMETAL, BRAZGLASS E DINAME2019)  

As 39 publicações restantes foram  em 9 congressos internacionais, que ocorreram no 

Brasil, Reino Unido, Polônia, Itália, México e Estados Unidos (SIICUSP, AIMETA, BEM-MRM, 

CILAMCE, FIB SYMPOSIUM, MECSOL, SES 2019, SSRC, CONPAT). 

 

Dos 42 trabalhos publicados em anais de eventos em 2020, 88% tem coautoria de 

alunos e egressos do PPGSET, respectivamente: 37 com discentes, 5 sem discentes e egressos.  

Dos 42 trabalhos publicados: 

5 foram publicações no Congresso Brasileiro De Concreto – IBRACON (online) 

2 foram publicações no Congresso Brasileiro de Patologia das Construções (online) 

2 foram publicações no II EngMatCon (online) 

1 foi publicado no FIB 2020 (China) 

1 foi publicado no International Symposium Ultra-High Performance Concrete And 

High Performance Construction Materials (Alemanha) 

1 foi publicado no Fourth International Dam World Conference (online) 

2 foram publicados no IV Congresso do Instituto Politécnico da PUC-Minas (online) 

2 foram publicados no Virtual Technical Meeting of the Society of Engineering Science 

(online) 

3 foram publicados no XXVIII SIICUSP - 28º Simpósio Internacional de Iniciação 

Científica da USP (online) 
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23 foram publicados no XLI Ibero-Latin-American Congress on Computational Methods 

in Engineering (online) 

 

2) INSERÇÃO INTERNACIONAL 

 

As medidas de inserção internacional tomadas pelo programa ao longo dos anos, e 

sistematizadas em 2019 por meio das estratégias de autoavaliação, diagnósticos e incentivos 

envolvem: envio de alunos de graduação, pós-graduação e pós-doutorado para pesquisas no 

exterior, envio de docentes do PPGSET para realização de estágio no exterior e organização 

de visitas de pesquisadores estrangeiros ao programa. O registro dessas informações também 

faz parte das estratégias de inserção internacional. A seguir, são apresentadas as ações de 

internacionalização ocorridas no quadriênio 2017-2020: 

 

ALUNOS ENVIADOS AO EXTERIOR 

 

TÚLIO VINÍCIUS BERBERT PATRIOTA (graduação  em Eng. Mecatrônica) 

Orientador: Adair Roberto Aguiar 

Processo: 16/23777-9 

Modalidade: Bolsas no exterior – Estágio de Pesquisa – Iniciação Científica 

Destino: Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Estados Unidos  

Orientador exterior: Pablo Seleson 

Período: 16/01/2017 a 11/03/2017 

 

AYRTON RIBEIRO FERREIRA 

Orientador: Sérgio P. B. Proença 

Modalidade: PDSE CAPES 

Destino: ENS-Cachan/CNRS, França 

Orientador: Ahmed Benallal  

Período: 03/2017 a 02/2018 

 

ARTHUR ÁLAX DE ARAÚJO ALBUQUERQUE 

Orientador: Vladimir Guilherme Haach 

Modalidade: PDSE – CAPES 

Destino: University of Glasgow, Escócia 

Orientador exterior: Lukasz kaczmarczyk 

Período: 01/05/2017 a 31/10/2017 
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HENRIQUE MACHADO KROETZ 

Orientador: André Teófilo Beck 

Modalidade: PDSE – CAPES 

Destino: Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, Suiça 

Orientador exterior: Bruno Sudret 

Período: 01/09/2017 a 28/02/2018 

 

GUSTAVO ASSIS DA SILVA 

Período: 01/03/2018 a 22/03/2018 

Technical University of Denmark 

DINAMARCA 

Supervisor: Ole Sigmund 

Pesquisador visitante FAPESP 

Publicação resultante: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782518305231 

 

JEFERSON WILIAN DOSSA FERNANDES 

Período: 20/08/2018 a 22/07/2019 

Ecole Centralesupelèc (Laboratoire MSSMat) 

FRANÇA 

Supervisor: Andrea Barbarulo 

PDSE – Capes 

 

ALAN BOURSCHEIDT SEITENFUSS 

Período: 01/09/2019 a 29/11/2019 

Università degli Studi di Parma 

ITÁLIA 

Supervisor: Gianni Royer Carfagni 

Pesquisador visitante FAPESP 

 

HEIDER DE CASTRO E ANDRADE 

Período: 01/09/2019 a 31/08/2020 

Durham University 

REINO UNIDO 

Supervisor: Jon Trevelyan 

Bolsas no exterior – Estágio de pesquisa – Doutorado FAPESP 

 

GUSTAVO ASSIS DA SILVA (PÓS-DOC) 

Periodo: 01/02/2020 a 24/03/2020 
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Technical University of Denmark (DTU) 

DINAMARCA 

Processo: 19/08654-6 (FAPESP) 

 

ALINE BENSI DOMINGUES 

Título do evento: 5th International Symposium Ultra-High Performance Concrete and High 

Performance Construction Materials 

Local do evento: Kassel, Alemanha 

Data: March 11-13, 2020 

 

PATRICIA TONON 

Período: 01/03/2020 a 30/09/2020 

Universidade: Rice University 

Estados Unidos (Houston, Texas) 

 

O aluno mais recente enviado para desenvolvimento de intercambio no exterior foi:  

GIOVANE AVANCINI 

Período: 01/2021 a 12/2021 

Polytechnic University of Catalonia 

Supervisor no exterior: Sergio Rodolfo Idelsohn 

Financiador: CAPES 

 

Existem 3 alunos de doutorado, bolsistas FAPESP, que estavam com seu intercambio 

agendado para 2020 e ainda não puderam realizar a viagem por causa das restrições impostas 

em decorrência da pandemia de covid-19.  

  

 

PESQUISADORES ESTRANGEIROS RECEBIDOS NO SET 2017-2020 

 

Oscar Javier Begambre Carrillo  

Universidade Industrial de Santander 

COLOMBIA 

07/03/2017 a 17/04/2017 

 

Stefan Szyniszewski 

University of Surrey  

INGLATERRA 

05/12/2017 

 

Iwona Jasiuk 
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Universidade de Illinois  

ESTADOS UNIDOS 

23/04/2018 a 04/05/2018 

 

Julián Bravo-Castillero 

Universidad Nacional Autónoma de México, México  

Para ministrar palestra em 2019 

 

Ahmed Benallal 

Université Paris-Saclay, Paris , França 

Examinador externo de banca de doutorado em 2019 

 

Igor Sevostianov  

Período:  23/02/2020 a 08/03/2020 

Estados Unidos: Universidade Estadual do Novo México (NMSU)   

Disciplinas oferecidas no SET: SET5959 - Tópicos Especiais de Engenharia de Estruturas: 

(MICROMECÂNICA DE MATERIAIS), nos dias 26/02, 28/02 e 05/03, das 14h às 18h; 

SET5960 - Tópicos Especiais de Engenharia de Estruturas: (PREPARAÇÃO DE MANUSCRITO DE 

PESQUISA PARA PUBLICAÇÃO), no dia dia 29/02, das 8h às 12h;   

 

A realização do XVI EBRAMEM em 2019 (Encontro Brasileiro em Madeiras e de Estruturas de 

Madeiras) junto com o III CLEM (Congresso Latino Americano de Estruturas de Madeira), nas 

dependências do Departamento de Engenharia de Estruturas e organizado por dois docentes 

permanentes do PPG trouxe alguns pesquisadores estrangeiros para cá, a saber: 

 

James Waker, ESTADOS UNIDOS 

Alfredo Dias, PORTUGAL  

João Negrão, PORTUGAL 

Maria Alezandra Sosa Zito, ARGENTINA 

Miguel Tortoriello, ARGENTINA 

Juan José Ugarte, CHILE 

Sebastian Carcamo, CHILE 

Juan Acevezo, CHILE 

Vanessa Baño, URUGUAI 

 

O convênio com o MOPC resultou também na presença de 16 engenheiros civis paraguaios no 

departamento e em contato com docentes e discentes do PPG em 2019: 

 

Atilio Javier Perazzo Torres 

Deigo David Gonzalez Arrua 
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Edder Javier Rojas Paredes 

Fredy Javier Reckziegel Segovia 

Guillermo Yhor Luchin Rumak 

Horacio Raul Lezcano Bolla 

Jose Maria Benitez Rodriguez 

Laura Concepción Arévalo Valenzuela 

Maria Leticia Meza Cañete 

Martin Dario Martinez Amarilla 

Miguel Armando Toledo Espinola 

Mirta Adriana Ramirez Maldonado 

Rolando Jesus Rojas Baez 

Romina Renee Stefania Zarate pires 

Roque Ignacio Florentin Caceres 

Victor Antonio Monges 

 

POS-DOUTORADO DE DOCENTES DO PPGSET 

 

O Prof. Rodolfo André Kuche Sanches, no período de 16/08/2017 a 15/08/2018 esteve 

realizando pesquisa de pós-doutorado intitulada “Análise numérica de interação fluido 

estrutura com malhas sobrepostas” junto à RICE UNIVERSITY, em Houson, Texas, EUA. 

No ano de 2019, o prof. Edson Denner Leonel foi realizar sua pesquisa de pós-

doutorado intitulada “Nonlinear enriched boundary element formulations for cohesive crack 

propagation modelling” junto à Universidade de Durham, Inglaterra. A pesquisa foi 

supervisionada pelo Prof. Jon Trevelyan. O docente teve financiamento da FAPESP para a 

realização do programa de pesquisa entre 2019-2020. 

 

3) AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PELOS ALUNOS 

 

Neste relatório, apresenta-se um compilado dos resultados obtidos a partir da 

aplicação de questionários ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Civil (Engenharia de Estruturas) - PPG-SET. Estes questionários fazem parte do Programa de 

Autoavaliação proposto pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) a ser apresentado à agência como parte integrante dos relatórios para avaliação do 

PPG. O objetivo dos questionários é, basicamente, colher informações dos alunos em relação 
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a sua satisfação com o nosso programa e, em especial, com as disciplinas nele cursadas. Além 

de fundamental para a preparação do Relatório de Autoavaliação, tais questionários servirão, 

também, como forma de melhoria do PPG, a ser promovida regularmente pela Comissão 

Coordenadora do Programa (CCP). 

Os questionários aplicados encontram-se anexos a este relatório. Todos os 

questionários foram aplicados concomitantemente no período de 15 a 29 de janeiro de 2021 

e distribuídos a todos os alunos do programa (Mestrado e Doutorado) por e-mail, as respostas 

foram enviadas anonimamente. 

 

3.1 Questionário 1: Disciplinas ofertadas no 1º Semestre de 2020 

 

O primeiro questionário aplicado refere-se à avaliação das disciplinas ofertadas pelo 

PPG-SET no 1º semestre de 2020. Pediu-se para que todos aqueles que cursaram, como alunos 

matriculados, disciplinas ofertadas pelo programa no período, que respondessem ao 

questionário. 55 respostas de um total de 96 alunos matriculados em todas as disciplinas 

foram obtidas. A Tabela 1 apresenta a lista de disciplinas avaliadas no período referido, 

juntamente com o número de alunos matriculados e o número de respostas obtidas pelo 

questionário. 

 

Tabela 1: Disciplinas oferecidas no 1º Semestre de 2020 e número de alunos matriculados e 

de respostas obtidas com o questionário aplicado. 

 

Disciplina Nº Matriculados Nº Respostas 

 1. SET5959 - TEEE (Micromecânica de Materiais) 4 1 

 2. SET5960 - TEEE (Preparação de Manuscrito de 

Pesquisa para Publicação) 

6 1 

 3. SET5876 - Fundamentos da Mecânica dos 

Materiais e das Estruturas 

20 15 

 4. SET5930 - Método dos Elementos Finitos 

Generalizados 

4  1 
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 5. SET5861 - Estruturas de Concreto Pré-Moldado 6  3 

 6. SET5952 - Confiabilidade Estrutural Avançada 5  1 

 7. SET5875 - Introdução aos Métodos Numéricos 20 16 

 8. SET5941 - Introdução à Dinâmica das 

Estruturas 

10  2 

 9. SET5879 - Fundamentos do Concreto 

Estrutural 

 0  0 

10. SET5896 - Programação Não-Linear para 

Engenharia: Teoria e Aplicações 

 0  0 

11. SET5936 - Princípios Básicos da Mecânica das 

Estruturas 

21 15 

 

Neste tipo de questionário, como o intuito maior é a avaliação da disciplina, em casos 

em que a mesma foi ministrada por mais de um professor, pediu-se para o aluno avaliar o 

conjunto geral. 

A primeira questão buscou avaliar a qualidade e o conteúdo dos materiais didáticos e 

extraclasse oferecidos pelo professor para a contribuição no entendimento da disciplina. A 

Figura 1 ilustra o gráfico com as respostas apresentadas para todas as disciplinas listadas na 

Tabela 1. 

 

Figura 1: Avaliação da qualidade e conteúdo do material didático e extraclasse (1º semestre de 2020). A 

faixa verde refere-se à: “Os materiais disponibilizados contribuem fortemente com o processo de aprendizagem, 

fortalecendo o entendimento do assunto”. A faixa laranja refere-se à: “Os materiais disponibilizados são 

adequados para acompanhar a disciplina, com uma quantidade bastante reduzida de inconsistências”. A faixa 

vermelha refere-se à: “Os materiais disponibilizados são pouco relacionados com a forma que a disciplina é 

apresentada, contribuindo pouco para o processo de aprendizagem e apresentando algumas inconsistências”, e 

a faixa azul, por fim, refere-se à: “Os materiais disponibilizados não condizem com a forma que a disciplina é 

apresentada, promovendo dificuldades no processo de aprendizagem devido a excesso de inconsistências”. 
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A próxima questão buscou analisar o processo de avaliação das disciplinas e se o aluno 

o considerou condizente com a proposta dela. A Figura 2 apresenta o gráfico com as repostas 

obtidas para todas as disciplinas. 

 

Figura 2: Análise do processo de avaliação das disciplinas (1º semestre de 2020). A faixa verde refere-se 

à: “Completamente condizente, permitindo consolidar os conhecimentos adquiridos durante todo o processo de 

aprendizado”. A faixa laranja refere-se à: “Condizente, com poucas ressalvas e com uma avaliação eficiente para 

verificar o aprendizado do aluno”. A faixa vermelha refere-se à: “Pouco condizente, com algumas ressalvas a se 

fazer. Nesse caso, a avaliação é pouco eficiente para verificar o aprendizado do aluno”, e a faixa azul refere-se, 

por fim, à: “Não, com um vasto conjunto de ressalvas a se fazer. Nesse caso, a avaliação não é capaz de verificar 

o aprendizado do aluno”. 

 

 

 

Em seguida, avaliou-se a didática do professor e o seu domínio nos assuntos abordados 

pela disciplina. A Figura 3, a seguir, apresenta o gráfico com as respostas obtidas para todas 

as disciplinas. 
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Figura 3: Avaliação da didática e domínio do assunto do professor das disciplinas (1º semestre de 2020). 

A faixa verde refere-se à: “Possui uma ótima didática, facilitando o entendimento do assunto, além de mostrar 

um domínio avançado do assunto tratado”. A faixa laranja refere-se à: “Possui uma boa didática, sendo suficiente 

para o entendimento do assunto, além de mostrar um bom domínio do assunto tratado”. A faixa vermelha 

refere-se à: “Possui uma didática razoável, sendo suficiente para o entendimento de partes do assunto, 

demonstrando algumas inseguranças pontuais na apresentação do assunto tratado”, e a faixa azul refere-se, por 

fim, à: “Apresenta o conteúdo de maneira confusa, o que não facilita o entendimento do assunto, além de 

demonstrar inseguranças que prejudicam o andamento da aula”. 

 

  

 

Avaliou-se, ainda, um tópico importante que é a disponibilidade do professor para 

esclarecimento de dúvidas dentro e fora da sala de aula. A Figura 4 apresenta o resultado para 

essa avaliação. 

Figura 4: Avaliação da disponibilidade do professor para esclarecimento de dúvidas dentro e fora da sala 

de aula (1º semestre de 2020). A faixa laranja refere-se à: “O professor é bastante solícito e atencioso nos 

atendimentos”. A faixa vermelha refere-se à: “O professor é solícito para tirar dúvidas”. A faixa azul, por fim, 

refere-se à: “O professor é pouco acessível para tirar dúvidas”. 
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Por fim, pediu-se para que os alunos assinalassem, em uma escala de 1 a 5, a 

importância da disciplina quanto à contribuição para a sua formação profissional. A Figura 5 

ilustra os resultados. Percebe-se que a maioria das respostas (92,7% - 51 respostas) avaliaram 

as disciplinas do programa como “importantes” ou “extremamente importantes” para a sua 

formação profissional. 

Cabe comentar aqui que problemas e comentários pontuais que, por ventura, 

aparecerem em determinadas disciplinas ajudarão a CCP a avaliá-las e buscar nelas pontos de 

melhoria em conjunto com os professores ministrantes das disciplinas. Vários comentários 

finais foram feitos pelos alunos e o tópico a seguir busca abordá-los. 

Figura 5: Importância, em uma escala de 1 a 5 (sendo 1 muito pouco importante e 5 extremamente 

importante), da disciplina quanto à contribuição para a sua formação profissional. O eixo vertical refere-se ao 

número absoluto de respostas (1º semestre de 2020). 

 

 

 

 

3.1.1 Compilado das respostas abertas 

 

O questionário foi composto por campo específico para respostas abertas para todas 

as disciplinas. As respostas foram enviadas pelos alunos anonimamente, e a compilação de 

todos os apontamentos foram apresentadas diretamente aos docentes de cada disciplina.  
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3.2 Questionário 2: Disciplinas ofertadas no 2º Semestre de 2020 

 

O segundo questionário aplicado refere-se à avaliação das disciplinas ofertadas pelo 

PPG-SET no 2º semestre de 2020. 104 respostas de um total de 169 alunos matriculados em 

todas as disciplinas foram obtidas. A Tabela 2 apresenta a lista de disciplinas ofertadas pelo 

departamento no período, assim como o número de alunos matriculados e o número de 

respostas obtidas pelo questionário. 

 

Tabela 2: Disciplinas oferecidas no 2º Semestre de 2020 e número de alunos matriculados e 

de respostas obtidas com o questionário aplicado. 

 

Disciplina Nº Matriculados Nº Respostas 

 1. SET5847 - Dinâmica das Estruturas  4  4 

 2. SET5940 - Introdução à Elasticidade Não-Linear  0  0 

 3. SET5855 - Flexo-Torção: Barras com Seção Aberta e 

Paredes Delgadas 

 4  1 

 4. SET5878 - Instabilidade dos Elementos Estruturais 

de Aço 

 2  0 

 5. SET5915 - Confiabilidade Estrutural 17  3 

 6. SET5957 - Estratégias de Programação Aplicadas à 

Engenharia de Estruturas 

16  9 

 7. SET5962 - Microestrutura e Propriedades do 

Concreto no Estado Endurecido 

 9  8 

 8. SET5845 - Introdução ao Método dos Elementos de 

Contorno 

 6  2 

 9. SET5963 - Concreto Armado: Solicitações normais 12  7 

10. SET5922 - Aplicação de Modelos Numéricos à 

Estruturas de Concreto e Alvenaria 

13 10 

11. SET5927 - Preparação Pedagógica: Estratégias de 

Ensino em Engenharia de Estruturas 

21 13 
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12. SET5865 - Análise Não-Linear de Estruturas 14  5 

13. SET5884 - Introdução à Dinâmica Não Linear de 

Estruturas Reticuladas e Sólidos: Uma Abordagem 

Baseada no Método dos Elementos Finitos 

 6  5 

14. SET5964 - Concreto Armado: Solicitações 

Tangenciais 

10  7 

15. SET5961 - Aplicação de Ultrassom Pulsado na 

Análise de Estruturas e Materiais 

 8  7 

 

A primeira questão buscou avaliar a qualidade e o conteúdo dos materiais didáticos e 

extraclasse oferecidos pelo professor para a contribuição no entendimento da disciplina. A 

Figura 6 ilustra o gráfico com as respostas apresentadas para todas as disciplinas listadas na 

Tabela 3. 

Figura 6: Avaliação da qualidade e conteúdo do material didático e extraclasse (2º semestre de 2020). A 

faixa verde refere-se à: “Os materiais disponibilizados contribuem fortemente com o processo de aprendizagem, 

fortalecendo o entendimento do assunto”. A faixa laranja refere-se à: “Os materiais disponibilizados são 

adequados para acompanhar a disciplina, com uma quantidade bastante reduzida de inconsistências”. A faixa 

vermelha refere-se à: “Os materiais disponibilizados são pouco relacionados com a forma que a disciplina é 

apresentada, contribuindo pouco para o processo de aprendizagem e apresentando algumas inconsistências”, e 

a faixa azul, por fim, refere-se à: “Os materiais disponibilizados não condizem com a forma que a disciplina é 

apresentada, promovendo dificuldades no processo de aprendizagem devido a excesso de inconsistências”. 
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A próxima questão buscou analisar o processo de avaliação das disciplinas e se o aluno 

o considerou condizente com a proposta dela. A Figura 7 apresenta o gráfico com as repostas 

obtidas para todas as disciplinas. 

Figura 7: Análise do processo de avaliação das disciplinas (2º semestre de 2020). A faixa verde refere-se 

à: “Completamente condizente, permitindo consolidar os conhecimentos adquiridos durante todo o processo de 

aprendizado”. A faixa laranja refere-se à: “Condizente, com poucas ressalvas e com uma avaliação eficiente para 

verificar o aprendizado do aluno”. A faixa vermelha refere-se à: “Pouco condizente, com algumas ressalvas a se 

fazer. Nesse caso, a avaliação é pouco eficiente para verificar o aprendizado do aluno”, e a faixa azul refere-se, 

por fim, à: “Não, com um vasto conjunto de ressalvas a se fazer. Nesse caso, a avaliação não é capaz de verificar 

o aprendizado do aluno”. 

 

 

 

Em seguida, avaliou-se a didática do professor e o seu domínio nos assuntos abordados 

pela disciplina. A Figura 8, a seguir, apresenta o gráfico com as respostas obtidas para todas 

as disciplinas. 

 

Figura 8: Avaliação da didática e domínio do assunto do professor das disciplinas (2º semestre de 2020). 

A faixa verde refere-se à: “Possui uma ótima didática, facilitando o entendimento do assunto, além de mostrar 

um domínio avançado do assunto tratado”. A faixa laranja refere-se à: “Possui uma boa didática, sendo suficiente 

para o entendimento do assunto, além de mostrar um bom domínio do assunto tratado”. A faixa vermelha 

refere-se à: “Possui uma didática razoável, sendo suficiente para o entendimento de partes do assunto, 

demonstrando algumas inseguranças pontuais na apresentação do assunto tratado”, e a faixa azul refere-se, por 

fim, à: “Apresenta o conteúdo de maneira confusa, o que não facilita o entendimento do assunto, além de 

demonstrar inseguranças que prejudicam o andamento da aula”. 
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Avaliou-se, ainda, um tópico importante que é a disponibilidade do professor para 

esclarecimento de dúvidas dentro e fora da sala de aula. A Figura 9 apresenta o resultado para 

essa avaliação. 

Figura 9: Avaliação da disponibilidade do professor para esclarecimento de dúvidas dentro e fora da sala 

de aula (2º semestre de 2020). A faixa laranja refere-se à: “O professor é bastante solícito e atencioso nos 

atendimentos”. A faixa vermelha refere-se à: “O professor é solícito para tirar dúvidas”. A faixa azul, por fim, 

refere-se à: “O professor é pouco acessível para tirar dúvidas”. 

 

  

 

Por fim, pediu-se para que os alunos assinalassem, em uma escala de 1 a 5, a 

importância da disciplina quanto à contribuição para a sua formação profissional. A Figura 10 

ilustra os resultados. Percebe-se que a maioria das respostas (90,4% - 94 respostas) avaliaram 

as disciplinas do programa como “importantes” ou “extremamente importantes” para a sua 

formação profissional. 
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Figura 10: Importância, em uma escala de 1 a 5 (sendo 1 muito pouco importante e 5 extremamente 

importante), da disciplina quanto à contribuição para a sua formação profissional. O eixo vertical refere-se ao 

número absoluto de respostas (2º semestre de 2020). 

 

 

 

32.1 Compilado das respostas abertas 

 

O questionário foi composto por campo específico para respostas abertas para todas 

as disciplinas. As respostas foram enviadas pelos alunos anonimamente, e a compilação de 

todos os apontamentos foram apresentadas diretamente aos docentes de cada disciplina.  

Vale ressaltar que algumas disciplinas não apresentaram sugestões ou críticas, pois os 

alunos não deixaram comentários para elas. 

Buscou-se, analisar todas as respostas obtidas a partir dos questionários respondidos 

pelo corpo discente do PPG-SET sobre a satisfação dos alunos em relação a uma série de 

tópicos que envolvem o Programa de Pós-Graduação e, em especial, as disciplinas nele 

oferecidas.  

Em linhas gerais, notou-se a satisfação expressiva quanto a importancia das disciplinas 

para a formação acadêmica e científica dos alunos, bem como o cuidado dos professores 

quanto à didática e à disponibilização de materiais de estudo. Alguns dos aspectos negativos 

destacados a esse respeito estão diretamente relacionados as dificuldades resultantes da 

pandemia e das estrategias adotadas pela USP de distanciamento social e não 

presencialidade.  

Reforça-se por fim, o comprometimento da CCP fazedo a mediação entre as 

percepções dos alunos e docentes, bem como acompanhando de perto as medidas tomadas 

para que essa melhoria continua aconteça.  
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4) AVALIAÇÃO DAS TESES E DISSERTAÇÕES POR MEMBROS DAS BANCAS EXTERNOS AO 

PROGRAMA 

 

No PPGSET, em 2019, houve 21 defesas de dissertações de mestrado e 13 defesas de 

teses de doutorado. Dessas defesas todas contaram com a presença de membros externos à 

USP/SC na comissão avaliadora. Sendo um total de 83 membros externos, deles 2 membros 

estrangeiros vinculados à França, e 81 distribuídos em 4 das 5 regiões brasileiras, em 11 

estados diferentes, e que são vinculados à uma das 29 seguintes instituições de ensino 

superior: UFAL, UnB, Écola Normale Superieure de Cachan, Écola Polytecnique/Paris, UFG, 

UFOP, UFU, UFV, UFMS, UFCG, UFPB, UEM, UFPR, UNILA, UTFPR, LNCC, UERJ, UFRJ, UFRGS, 

UFSC, EPUSP, PETROBRÁS, UFMG, UFSCar, UNESP Bauru, UNESP Botucatu, UNESP Ilha 

solteira, UNICAMP, USP/EEL. 

 

No PPGSET, em 2020, houve 17 defesas de dissertação de mestrado e 7 defesas de 

teses de doutorado. Dessas defesas todas contaram com a presença de membros externos à 

USP/SC na comissão avaliadora. Sendo um total de 38 membros externos, desses, 2 membros 

não são vinculados à IES mas à Petrobrás. Os demais, são vinculados às IES nas regiões Centro-

Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste : EPUSP, PUCRIO, USP, USP/SC (externos ao PPGSET), UERJ, 

UNICAMP, UEM, UNESP (Bauru e Ilha Solteira), UFPB, UFAL,UFG, UFMG, UFSC, UFSCar, UFV, 

UFPR, UFRJ e UTFPR.  

 

Em maio/2020 foi implementado a aplicação de um questionário (via google forms) 

aos examinadores de bancas a respeito das qualidades das teses e dissertações defendidas no 

PPGSET. Entre 01/05/2020 e 31/12/2020 houve 9 defesas no PPGSET e todas foram avaliadas 

por pelo menos um membro externo ao PPGSET, no quadro 1  são apresentadas as respostas: 
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Quadro 1 – Compilado das avaliações das dissertações e teses defendidas em 2020 

 

 Domínio 
apresentado 
pelo 
candidato 
sobre o 
conhecimento 
relacionado 
ao tema da 
dissertação/te
se  
(entre 1 e 5)  

Que nota você 
atribui ao 
texto 
apresentado 
para defesa?  
(entre 1 e 5) 

Em relação aos últimos 
trabalhos aos quais 
participou de comissões 
julgadoras, como você 
classifica o presente 
trabalho? 

Qual a 
contribuição 
do trabalho 
e de seus 
resultados 
para a linha 
de pesquisa 
na qual se 
insere? 
 

Qual a 
contribuição 
do trabalho e 
de seus 
resultados 
para o estado 
da arte da 
área de 
conhecimento 
na qual se 
insere? 

Doutorado 1 
3 respostas 

1 nota 5 
2 notas 4 
Média = 4,33 

1 nota 5 
1 nota 4 
1 nota 2 
Média = 3,67 

1 entre os 10% 
melhores 
1 entre os 25 % 
melhores 
1 na média 

1 muito 
relevante 
2 relevantes 

1 muito 
relevante 

1 relevante 
1 pouco 
relevante 

 

Doutorado 2 
1 resposta 

4 4 Na média relevante relevante 

Doutorado 3 
1 resposta 

4 4 Na média relevante relevante 

Doutorado 4 
3 respostas 

3 notas 4 3 notas 2 Na média relevante 2 relevantes 
1 muito 
relevante 

Doutorado 5 
3 respostas 

3 notas 5 3 notas 4 1 entre os 25 % 
melhores 

1 na média 
1 entre os 10% 
melhores 

 

2 relevantes 
1 muito 
relevante 

relevante 

Mestrado 1 
1 resposta 

4 5 Na média relevante Relevante 
 

Mestrado 2 
1 resposta 

5 5 entre os 25 % melhores relevante muito 
relevante 

Mestrado 3 
1 resposta 

4 4 Na média relevante relevante 

Mestrado 4 
1 reposta  

5 5 entre os 10% melhores muito 
relevante 

muito 
relevante 

 

O formulário contemplou também espaço para comentários e sugestões de 

melhorias que foram muito importantes para o ajuste e aprimoramento dos textos 

definitivos dos alunos.  
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5) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ALUNOS NAS DISCIPLINAS 

 

Das 22 disciplinas oferecidas pelo PPGSET em 2019, pode-se notar o esforço tanto de 

docentes quanto dos discentes durante o processo de aprendizagem, especialmente no que 

tange a compreensão de assuntos complexos e a busca pelo alto desempenho nas avaliações 

propostas.   

Das disciplinas oferecidas, 6 delas contaram menos de 5 alunos matriculados, e foram 

oferecidas, mesmo quando havia apenas um aluno inscrito. Entre as 16 restantes, pode-se 

dividir em 2 grupos:  

 

Disciplinas obrigatórias (4) 

O PPGSET já faz há muitos anos um controle quanto ao desempenho dos alunos 

bolsistas nas disciplinas obrigatórias, para que haja a manutenção dessas bolsas e também, 

um dos critérios de classificação no ingresso do doutorado é o histórico do mestrado. Sendo 

assim, temos como resultado:  

• Disciplina: Preparação Pedagógica: Estratégias de Ensino em Engenharia de  Estruturas: 26 

alunos, todos com conceito A. 

• Disciplina: Princípios Básicos da Mecânica das Estruturas: 22 alunos, 81,8% com conceito A, e 

18,2% com conceito B.  

• Disciplina: Fundamento da Mecânica dos Materiais e das Estruturas: 22 alunos, 63,6% com 

conceito A, 36,4% com conceito B.  

• Disciplina: Introdução aos Métodos Numéricos: 24 alunos, 45,8% com conceito A, 25% com 

conceito B, 25% com conceito C, e apenas 1 aluno com conceito R.  

 

 Destaca-se que as disciplinas Fundamento da Mecânica dos Materiais e das Estruturas 

e Introdução aos Métodos Numéricos são consideradas pelo programa de extrema 

importância para formação dos alunos. Desta forma, os critérios de avaliação destas 

disciplinas são bastante rigorosos o que justifica o grande número de conceitos C e até mesmo 

reprovações. Isto permite que o programa faça uma classificação dos alunos.    

 

Disciplinas eletivas com 5 ou mais alunos (12)  
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A média de alunos inscritos em disciplinas eletivas é de 10,5 alunos por disciplina. A 

distribuição varia de acordo com a linha de pesquisa do aluno e de sua área de interesse.  

Em metade dessas disciplinas (6) todos os alunos conseguiram alcançar o conceito final 

A. 

Em 4, das 6 disciplinas restantes, os alunos alcançaram conceitos A e B. E em apenas 2 

disciplinas houve alunos com conceitos C: 

• Disciplina: Fundamentos do Concreto Estrutural: 2 alunos. 

• Disciplina: Análise não-linear de estruturas: 1 aluno.   

 

 

Das 24 disciplinas oferecidas pelo PPGSET em 2020, pode-se notar o esforço tanto de 

docentes quanto dos discentes durante o processo de aprendizagem, especialmente diante 

das exigências de rápida adaptação ao modelo de estudo não presencial.  

Das disciplinas oferecidas, 5 delas contaram menos de 5 alunos matriculados, e foram 

oferecidas, mesmo quando havia apenas dois alunos inscritos Entre as 19 restantes, pode-se 

dividir em 2 grupos:  

 

Disciplinas obrigatórias (4) 

O PPGSET já faz há muitos anos um controle quanto ao desempenho dos alunos 

bolsistas nas disciplinas obrigatórias, para que haja a manutenção dessas bolsas e um dos 

critérios de classificação no ingresso do doutorado é o histórico do mestrado. Sendo assim, 

temos como resultado:  

• Disciplina: Preparação Pedagógica: Estratégias de Ensino em Engenharia de  Estruturas: 21 

alunos, todos com conceito A. 

• Disciplina: Princípios Básicos da Mecânica das Estruturas: 21 alunos, 52,4% com conceito A, 

38,1% com conceito B  e 9,5% com conceito C.  

• Disciplina: Fundamento da Mecânica dos Materiais e das Estruturas: 20 alunos, 35% com 

conceito A, 30% com conceito B e 35% com conceito C.  

• Disciplina: Introdução aos Métodos Numéricos: 20 alunos, 60% com conceito A, 20% com 

conceito B, 20% com conceito C. 
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 Destaca-se que as disciplinas Fundamento da Mecânica dos Materiais e das Estruturas 

e Introdução aos Métodos Numéricos são consideradas pelo programa de extrema 

importância para formação dos alunos. Desta forma, os critérios de avaliação destas 

disciplinas são bastante rigorosos o que justifica o grande número de conceitos C e até mesmo 

reprovações. Isto permite que o programa faça uma classificação dos alunos.    

 

Disciplinas eletivas com 5 ou mais alunos (15)  

 

A média de alunos inscritos em disciplinas eletivas é de 9,9 alunos por disciplina. A 

distribuição varia de acordo com a linha de pesquisa do aluno e de sua área de interesse.  

Em 8 dessas disciplinas todos os alunos ativos na disciplina conseguiram alcançar o 

conceito final A, e houve dois casos de conceito R.  

Nas 7 disciplinas restantes, os alunos alcançaram conceitos A e B. E em apenas 2 

disciplinas houve alunos com conceitos C: 

• Disciplina: Confiabilidade Estrutural: 1 alunos. 

• Disciplina: Estratégias de programação aplicadas à Engenharia de Estruturas: 1 

aluno.   

Nesse conjunto de disciplinas também houve 3 casos de alunos com conceito R.  

 

6) AVALIAÇÃO DA INSERÇÃO DOS EGRESSOS 

 

Das 870 defesas de teses e dissertações defendidas no Programa de pós-graduação em 
Engenharia Civil (Estruturas) até 2017 , 603 eram dissertações de mestrado e 267 teses de 
doutorado. No ano de 2017, foi elaborado um levantamento detalhado das atividades de 
nossos egressos, desde o início do PPGSET até 2017.  Primeiramente será apresentado os 
dados de acompanhamento dos egressos GERAL, e posteriormente a análise especifica sobre 
os egressos titulados no período da quadrienal (2017-2020).  
 
ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS inicia - A 2017. 
 

Para melhor compreensão e análises de dados, foram considerados apenas a última 
titulação dos egressos (então, para alunos que fizeram mestrado e doutorado no PPG, foram 
considerados apenas os indicadores a respeito do doutorado) e também não são citadas as 
atuações de nossos atuais docentes do departamento que foram formados pelo programa. 
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Para análise e acompanhamento dos egressos foram considerados para coleta de dados a 
Plataforma Lattes, o LinkedIn e redes sociais (Facebook).  
 

Dos 343 egressos em mestrado do programa, pode-se constatar que 100 seguiram 
carreira acadêmica em instituições de ensino público e privado, 133 ocupam outros cargos 
pertinentes a área no mercado de trabalho, 38 estão com doutorado em andamento e não foi 
possível localizar a ocupação de 72 egressos. 
Em análise mais detalhada desses egressos que seguiram carreira acadêmica, 50 estão em 
instituições de ensino público, 47 em instituições de ensino privado e 3 em instituições no 
exterior. As instituições públicas ocupadas atualmente por esses egressos são: 

 
• FURG – SP 
• IFAL – SE 
• IFMA – MA 
• IFPB – PB 
• IFSC – SC 
• IFSP – SP 
• IFSULDEMINAS – MG 
• UEL – PR 
• UEMG – SP 
• UENP – PR 
• UEPG – PR 
• UESPI – PI 
• UFAL – AL 
• UFAM – AM 
• UFERSA – RN 
• UFMS – MS 
• UFMT – MT 
• UFPR – PR 
• UFSC – SC 
• UFSCar – SP 
• UFPA – PA 
• UFSM – RS 
• UFTM – MG 
• UFU – MG 
• UNEB – BA 
• UNESP – SP 
• UNICAMP – SP 
• USP – SP 
• UTFPR – PR 

 
A distribuição da concentração em percentual por região de egressos docentes em 

instituições de ensino público é de 50% na região Sudeste, 20% na região Sul, 20% na região 
Nordeste, 6% no Centro-Oeste e apenas 4% em instituições da região Norte do país. Dos 38 
egressos que deram continuidade em seus estudos em busca da titulação de doutorado e 
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ainda não concluíram, 26 continuam no Programa de Pós-Graduação de Engenharia Civil 
(Estruturas), 8 realizam em outras instituições e 4 deram segmento em programas 
internacionais. 
 

Dos 243 egressos de doutorado analisados, averiguou-se que 192 seguiram carreira 
acadêmica em instituições de ensino público e privado, 40 ocupam outros cargos no mercado 
de trabalho pertinente a área, 7 estão realizando pós-doc pelo programa e não foi possível 
localizar dados de 4 egressos. 
Analisando mais detalhadamente os 192 egressos que seguiram carreira acadêmica, pode-se 
verificar que 165 estão presentes em instituições de ensino público, 24 em instituições de 
ensino privado, e 3 lecionam em instituições no exterior. As instituições de ensino público de 
atuação dos egressos de doutorado são: 

 
• FATEC – SP 
• FURG – RS 
• IF Goiano – GO 
• IFMA – MA 
• IFMT – MT 
• IFSP – SP 
• UEG – GO 
• UEL – PR 
• UEM – PR 
• UEMA – MA 
• UEPG – PR 
• UFABC – SP 
• UFAL – AL 
• UFAM – AM 
• UFBA – BA 
• UFC – CE 
• UFCG – PB 
• UFERSA - RN 
• UFES – ES 
• UFG – GO 
• UFLA – MG 
• UFMA – MA 
• UFMG – MG 
• UFMS – MS 
• UFMT – MT 
• UFOP – MG 
• UFPA – PA 
• UFPB – PB 
• UFPE – PE 
• UFRN – RN 
• UFRJ – RJ 
• UFRRJ – RJ 
• UFS – SE 
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• UFSC – SC 
• UFSCar – SP 
• UFT – TO 
• UFTM – MG 
• UFU – MG 
• UFV – MG 
• UnB – df 
• UNEMAT – MT 
• UNESP – SP 
• UNICAMP – SP 
• USP – SP 
• UTFPR – PR 

 
A distribuição da concentração em percentual por região de egressos de doutorado em 

instituições de ensino público é de 51,52% na região Sudeste, 23,64% na região Nordeste, 
11,51% na região Sul, 9,09% no Centro-Oeste e apenas 4,24% na região norte do país.  
 
EGRESSOS DO QUADRIÊNIO 2017-2020 

 
Foi elaborada nova pesquisa, e os principais dados são informados a seguir:  
 

Dos 74 egressos em mestrado do programa, pode-se constatar que 10 seguiram 
carreira acadêmica em instituições de ensino público e privado, 23 ocupam outros cargos no 
mercado de trabalho (nem sempre especificamente como engenheiros civis), 38 estãpo com 
doutorado em andamento (em 2021 - 34 no PPGSET, 1 na UNICAMP, 1 na UFSCar e 1 na Univ. 
Coimbra – Portugal), 1 egressos ainda não conseguiu colocação e não foi possível localizar a 
ocupação de 2 egressos. 

Em análise mais detalhada desses egressos que seguiram carreira acadêmica, 2 estão em 
instituições de ensino público como professores efetivos, 1 em IES publica como professor 
substituto, 7 em instituições de ensino privado. As instituições públicas ocupadas atualmente 
por esses egressos são: 

• IFMG 
• UFMT-CUA 
• UFBA 

 
Sobre esses egressos, 26 são do gênero feminino e 48 do gênero masculino. Considerando 

a localização da empresa de atuação dos egressos eles estão distribuídos em 4 regiões 
brasileiras (exceto região norte), nos seguintes estados:  

 
• BA – Nordeste 
• PB -  Nordeste 
• GO - Centro-Oeste 
• MT – Centro-Oeste 
• MG - Sudeste 
• RJ - Sudeste 
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• SP- Sudeste 
• PR - Sul 

 
Dois egressos de mestrado estão no exterior: Colômbia e Portugal 
 

Dos 32 egressos em doutorado do programa, pode-se constatar que 22 seguiram 
carreira acadêmica em instituições de ensino público e privado, 2 ocupam outros cargos 
pertinentes a área no mercado de trabalho, 5 estão com pós-doutorado em andamento (3 no 
PPGSET, 1 na UNICAMP e outro no exterior - França) e 3 ainda não conseguiram colocação no 
mercado (sendo que 2 deles defenderam em 2020, e o outro está com projeto de pós-
doutorado preparado). 

Em análise mais detalhada desses egressos que seguiram carreira acadêmica, 17 estão em 
instituições de ensino público, 5 em instituições de ensino privado. Segue abaixo a lista das 
intuições onde eles estão atuando:  
 

• Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson 
• Commissariat à la Énergie Atomique - Saclay, CEA, 
• Esgamo Constructora 
• FAESA 
• IFMS 
• ITA 
• MARINHA DO BRASIL 
• Osmb Projetos E Consultoria S/C Ltda 
• UEM 
• UFAM 
• UFERSA 
• UFG 
• UFLA 
• UFMS 
• UFPR 
• UFSC 
• UFSCAR 
• UFTM 
• UFV 
• UNICAMP 
• UNICEP 
• UNIP 
• UNIVASF 
• UTFPR 

 
Sobre esses egressos: 7 são de gênero feminino e 25 são masculinos. Considerando a 

localização da empresa de atuação dos egressos eles estão distribuídos nas 5 regiões 
brasileiras, nos seguintes estados:  
 

• AM – Norte 
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• PB - Nordeste 
• BA – Nordeste 
• RN - Nordeste 
• PR - Sul 
• SC – Sul  
• ES - Sudeste 
• MG – Sudeste 
• SP – Sudeste 
• MS – Centro-oeste 
• GO -  Centro-Oeste 

 
Dois egressos estão no exterior: França e Colombia 
 

Como indicado anteriormente, a sistematização dessa pesquisa foi elaborada em 2017, 
inspirada na metodologia netnográfica: consiste na localização dos egressos do PPGSET na 
Plataforma do Curriculo Lattes, no Linkedin (rede social profissional), perfil em redes sociais 
(Facebook, Instagram). Foi feita uma primeira análise em 2017 mesmo, a respeito te todos os 
egressos do PPGSET. Para o fechamento do quadriênio essa pesquisa foi feita novamente, com 
os discentes que defenderam entre 01/01/2017 e 31/12/2020. 

A pesquisa deverá ser atualizada considerando alguns meses da defesa dos alunos, já 
que nem sempre eles estão vinculados a alguma empresa antes de defender. E considerando 
possiveis atualização na atuação de egressos, especialmente aqueles com vínculo no mercado 
de trabalho. Nesse sentido, considera-se a possibilidade de criar um comitê permanente de 
notáveis externos ao Programa que possa acompanhar a evolução, identificar os destaques e 
fazer sugestões de aprimoramento. 
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Apêndice 1 – Questionário de avaliação do programa pelos discentes 
 

Este formulário está em constante processo de evolução, à medida que são identificadas mais 
informações pertinentes para o avanço do programa, no contexto da contribuição da opinião dos 
alunos. A aplicação dele é efetuada anualmente, por plataforma digital, sendo de preenchimento 
anônimo. Além disso, o tratamento de dados é desenvolvido pelos representantes discentes em 
exercício, sendo entregue para a CPAA o relatório completo com os resultados e propostas de 
intervenção. 
 

Questionário 
 

Este questionário faz parte da Autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil (Engenharia de Estruturas), PPGSET, e será apresentado à CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) como parte dos relatórios para avaliação do PPGSET. 
O objetivo do questionário é, basicamente, colher informações dos alunos em relação a sua satisfação 
com o nosso programa de pós-graduação. Além de fundamental para a nossa tarefa de montagem do 
Relatório de Autoavaliação, tal questionário servirá como forma de ajuda para melhoria contínua do 
nosso programa promovida pela coordenação do PPGSET. Quaisquer dúvidas ou questionamentos, a 
coordenação estará à disposição para esclarecimentos. 
 

Orientação 
 
1) Marque a opção que descreve a disponibilidade do seu orientador para atendimentos presenciais: 
 
( ) Nós nos reunimos quando eu o procuro e ele costuma estar disponível. 
( ) Nós nos reunimos quando eu o procuro, mas dificilmente ele está disponível. 
( ) Nós nos reunimos em reuniões previamente marcadas, com uma frequência que atende ao 
desenvolvimento da minha pesquisa. 
( ) Nós nos reunimos em reuniões previamente marcadas, com uma frequência que não satisfaz o 
desenvolvimento da minha pesquisa. 
 
2) Quanto ao domínio da área proposta para sua pesquisa, você considera que seu orientador possui: 
 
( ) Muito domínio do tema. 
( ) Domínio razoável do tema. 
( ) Pouco domínio do tema. 
 
3) Quanto ao seu desenvolvimento na pós-graduação, você considera que seu orientador: 
 
( ) Contribui fortemente para seu crescimento profissional. 
( ) Contribui moderadamente para seu crescimento profissional. 
( ) Contribui pouco para seu crescimento profissional. 
 
4) Considerando a proposta inicial para sua pesquisa: 
 
( ) Meu trabalho segue a proposta inicial, sem alterações significativas, e está dentro do que eu gostaria 
de fazer quando eu decidi trabalhar neste tema. 
( ) Meu trabalho não segue a proposta inicial, tendo sofrido alterações significativas, mas continua 
dentro do que eu gostaria de fazer quando decidi trabalhar neste tema. 
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( ) Meu trabalho não segue a proposta inicial, tendo sofrido alterações significativas, e eu não estou 
satisfeito com as modificações promovidas. 
 
5) Deseja realizar algum comentário adicional à respeito do seu orientador? 
 
 

Infra-Estrutura 
 
1) Numa escala de 1 a 5, sendo 1 totalmente insatisfeito e 5 totalmente satisfeito, avalie a 
infraestrutura oferecida pelo PPGSET. Quando for o caso, utilize a opção “Não se aplica”: 
 
(a) Área de convivência 
(b) Salas de estudo 
(c) Salas de aula 
(d) Laboratório de Informática e Mecânica Computacional 
(e) Laboratório de Estruturas 
(f) Laboratório de Madeira e Estruturas de Madeira 
(g) Laboratório de Materiais de Construção Civil 
 
2) Numa escala de 1 a 5, sendo 1 totalmente insatisfeito e 5 totalmente satisfeito, avalie o serviço dos 
seguintes setores. Quando for o caso, utilize a opção “Não se aplica”: 
 
(a) Conservação, Limpeza e Manutenção geral 
(b) Secretaria 
(c) Informática + LIMC 
(d) Laboratório de Estruturas 
(e) Laboratório de Madeira e Estruturas de Madeira 
(f) Laboratório de Materiais de Construção Civil 
 
3) Deseja fazer algum comentário a respeito da infraestrutura e dos serviços prestados pelo 
departamento? 
 

Disciplinas 
 
1) Quanto a qualidade e ao conteúdo do material didático e extra-classe para a contribuição do 
entendimento do assunto: 
 
( ) Os materiais disponibilizados não condizem com a forma que a disciplina é apresentada, 
promovendo dificuldades no processo de aprendizagem devido a excesso de inconsistências. 
( ) Os materiais disponibilizados são pouco relacionados com a forma que a disciplina é apresentada, 
contribuindo pouco para o processo de aprendizagem, pois apresentam algumas inconsistências. 
( ) Os materiais disponibilizados são adequados para acompanhar a disciplina extra-classe, com uma 
quantidade bastante reduzida de inconsistências. 
( ) Os materiais disponibilizados contribuem muito com o processo de aprendizagem, fortalecendo o 
entendimento do assunto. 
 
 
2) O processo de avaliação é condizente com a proposta da disciplina? 
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( ) O processo de avaliação não é condizente com a proposta da disciplina, com um vasto conjunto de 
ressalvas a se fazer. Nesse caso, a avaliação não é capaz de verificar o aprendizado do aluno. 
( ) O processo de avaliação é pouco condizente com a proposta da disciplina, com algumas ressalvas a 
se fazer. Nesse caso, a avaliação é pouco eficiente para verificar o aprendizado do aluno. 
( ) O processo de avaliação é adequado para a proposta, com poucas ressalvas e com uma avaliação 
eficiente para verificar o aprendizado do aluno. 
( ) O processo de avaliação é completamente condizente com a proposta da disciplina, permitindo 
consolidar os conhecimentos adquiridos durante todo o procedimento de aprendizado. 
 
3) Quanto a didática e domínio no assunto da disciplina, você considera que o professor: 
 
( ) Apresenta o conteúdo de maneira confusa, o que não facilita o entendimento do assunto, além de 
demonstrar inseguranças que prejudicam o andamento da aula. 
( ) Possui uma didática razoável, sendo suficiente para o entendimento de partes do assunto, 
demonstrando algumas inseguranças pontuais na apresentação do assunto tratado. 
( ) Possui uma boa didática, sendo suficiente para o entendimento do assunto, além de mostrar um 
bom domínio do assunto tratado. 
( ) Possui uma ótima didática, facilitando o entendimento do assunto, além de mostrar um domínio 
avançado do assunto tratado. 
 
4) Com relação a disponibilidade para dúvidas dentro e fora da sala de aula: 
 
( ) O professor é pouco acessível para tirar dúvidas. 
( ) O professor é solícito para tirar dúvidas. 
( ) O professor é bastante solícito e atencioso nos atendimentos. 
 
5) Quanto a contribuição da disciplina para a sua formação profissional, você considera que:  
 
( ) A disciplina cursada agregou em muito pouco, sendo dispensável para minha formação. 
( ) A contribuição da disciplina cursada foi razoável para a minha formação. 
( ) A disciplina contribuiu de maneira importante para minha formação. 
( ) A disciplina cursada foi fundamental para expandir meus entendimentos sobre a área, sendo que 
tê-la cursado foi um diferencial para a minha formação. 
 
6) Deseja fazer algum comentário sobre a disciplina cursada? 
 

Aluno 
 
1) Considerando a sua formação profissional no programa, você está 
 
( ) Totalmente insatisfeito 
( ) Insatisfeito 
( ) Indiferente 
( ) Satisfeito 
( ) Totalmente satisfeito 
 
2) Deseja fazer algum comentário a respeito do seu grau de satisfação quanto ao Programa de Pós-
graduação em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas)? 
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Apêndice 2 - Avaliação de dissertação e tese por membro da comissão julgadora  externo 
ao programa (ME e DO) 

 
Candidato:  
Orientador: 
Data da defesa: 
Nível: 
Título: 
Questões 
1) Que nota você atribui ao domínio apresentado pelo candidato sobre o conhecimento relacionado 
ao tema da dissertação/tese? 
 
(a) 5    (b) 6    (c) 7    (d) 8    (e) 9    (f) 10 
 
2) Que nota você atribui ao texto apresentado para defesa? 
 
(a) 5    (b) 6    (c) 7    (d) 8    (e) 9    (f) 10 
 
3) Em relação aos últimos trabalhos aos quais participou de comissões julgadoras, como você classifica 
o presente trabalho? 
 
(a)  entre os 10% melhores    (b)  entre os 25 % melhores 
(c)  na média                           (d)  abaixo da média 
 
4) Em caso de dissertação, qual a contribuição do trabalho e de seus resultados  para a linha de 
pesquisa na qual se insere? 
 
(a) muito relevante    (b) relevante    (c) pouco relevante    (d) irrelevante 
 
5) Em caso de tese, qual a contribuição do trabalho e de seus resultados para o estado da arte da área 
de conhecimento na qual se insere? 
 
(a) muito relevante    (b) relevante    (c) pouco relevante    (d) irrelevante 

 

Apêndice 3 – Distribuição de verbas por docente a cada período 
 

O cálculo de distribuição de verba por docente a cada período é feito por três frentes:  
 
 
a. um valor uniforme para cada docente permanente do PPGSET  
b. um valor pelo total de discentes sob orientação de cada docente do PPGSET  
c. um valor variável pela produção qualificada de artigos para cada docente do PPGSET 
 

O cálculo do valor (a) é feito da seguinte forma:  
 

VU = (VT*0,15)  
 

e então,  
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VUI = VU / DP 

 
i)VT  - Verba total disponível  
ii)VU - Valor total destinado a distribuição uniforme para cada docente permanente  
iii) VUI - Valor individual para cada docente permanente 
iv) DP - número de docentes permanentes 
 

O cálculo do valor (b) é feito para cada um dos docentes, considerando o número de 
discentes sob sua orientação: 
 

VB = (VT*0,45)  
 

e então,  
 

VPA = 
(ME*(VB/(TBM*PBM+TBD*PBD))*PBM)+(DSB*(VB/(TBM*PBM+TBD*PBD))*PBD) 
 
i) VT - Verba total disponível 
ii) VB - valor total destinado a distribuição pelo cálculo de discentes por orientador 
iii) VPA - verba total para alunos por docente 
iv) ME - número de discentes de mestrado do orientador 
v) TBM - total de alunos de mestrado 
vi) PBM - peso atribuído para os alunos de mestrado 
vii) DSB - número de orientandos de doutorado sem bolsa (CNPq e FAPESP) por orientador 
viii) TBD - total de alunos de doutorado 
ix) PBD - peso atribuído para os alunos de doutorado 
 

O cálculo do valor (C) é feito para cada um dos docentes permanentes, considerando 
o índice de produção individual (c1 – veja Apêndice 3): 
 
VA = (VT*0,40) 
 
e então,  
 
VPQ = (c1D/c1T) * VA 
 

i) VPI - verba por docente pela sua produção qualificada 
ii) c1D - índice de produção individual de cada docente permanente 
iii) c1T - soma dos índices de produção individual de todos os docentes permanentes 
iv) VA - valor total destinado à distribuição por produção de artigos qualificados 

 
 

Apêndice 4 – Distribuição de ingressantes por docente 
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A absorção de alunos ingressantes de mestrado vai depender de algumas situações 

que são analisadas no momento da solicitação:  

Se o docente tiver até 4 orientandos sob sua responsabilidade, ele pode absorver 2 

alunos ingressantes de mestrado.  

Se o docente tiver 5 ou mais orientandos sob sua responsabilidade, a decisão será 

baseada considerando o índice de produtividade individual (c1 - Apêndice 3): 

Docentes com produtividade elevada, ou seja c1D maior ou igual que a média da 

produtividade individual do PPGSET pode absorver dois novos orientandos 

Docentes com produtividade baixa, ou seja, menos que a média da produtividade 

individual do PPGSET pode absorver apenas um novo orientando.  

Alunos de doutorado poderão ser absorvidos pelo orientador sem entrar no 

critério  acima,  respeitando  o  número  máximo  de  orientados  estipulado  no  regimento  

USP (no máximo de 10 orientandos por docente) 
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APÊNDICE 6 - Formulário de avaliação das disciplinas do PPG-SET 

 

1. Selecione a disciplina. 
 

2. Ano/Semestre em que a disciplina foi ofertada. 
 

3. Assinale a opção que melhor se adéqua quanto à qualidade e ao conteúdo do material didático e 
extraclasse para a contribuição no entendimento da disciplina. 

a) Os materiais disponibilizados não condizem com a forma que a disciplina é apresentada, 
promovendo dificuldades no processo de aprendizagem devido a excesso de 
inconsistências. 

b) Os materiais disponibilizados são pouco relacionados com a forma que a disciplina é 
apresentada, contribuindo pouco para o processo de aprendizagem e apresentando 
algumas inconsistências. 

c) Os materiais disponibilizados são adequados para acompanhar a disciplina, com uma 
quantidade bastante reduzida de inconsistências. 

d) Os materiais disponibilizados contribuem fortemente com o processo de aprendizagem, 
fortalecendo o entendimento do assunto. 

 

4. O processo de avaliação é condizente com a proposta da disciplina? 
a) Não, com um vasto conjunto de ressalvas a se fazer. Nesse caso, a avaliação não é capaz de 

verificar o aprendizado do aluno. 
b) Pouco condizente, com algumas ressalvas a se fazer. Nesse caso, a avaliação é pouco 

eficiente para verificar o aprendizado do aluno. 
c) Condizente, com poucas ressalvas e com uma avaliação eficiente para verificar o 

aprendizado do aluno. 
d) Completamente condizente, permitindo consolidar os conhecimentos adquiridos durante 

todo o processo de aprendizado. 
 

5. Quanto à didática e ao domínio no assunto da disciplina, você considera que o professor: 
a) Apresenta o conteúdo de maneira confusa, o que não facilita o entendimento do assunto, 

além de demonstrar inseguranças que prejudicam o andamento da aula. 
b) Possui uma didática razoável, sendo suficiente para o entendimento de partes do assunto, 

demonstrando algumas inseguranças pontuais na apresentação do assunto tratado. 
c) Possui uma boa didática, sendo suficiente para o entendimento do assunto, além de 

mostrar um bom domínio do assunto tratado. 
d) Possui uma ótima didática, facilitando o entendimento do assunto, além de mostrar um 

domínio avançado do assunto tratado. 
 

6. Quanto à disponibilidade para dúvidas dentro e fora de sala de aula: 
a) O professor é pouco acessível para tirar dúvidas. 
b) O professor é solícito para tirar dúvidas. 
c) O professor é bastante solícito e atencioso nos atendimentos. 

 

7. Assinale, em uma escala de 1 a 5, a importância da disciplina quanto à contribuição para a sua 
formação profissional. 
 

8. Deseja fazer algum comentário ou sugestão construtiva para a disciplina cursada? 


