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Conceito da Comissão: Bom

Apreciação: 1.1 O PROFLETRAS conta com uma Instituição sede,a Universidade Federal do Rio Grande do Norte,

onde fica a Coordenação Geral, e 44 instituições associadas, sendo que algumas delas têm mais de uma unidade,

implicando um número de 50 coordenadores. A fim de avaliar a rede e suas associadas foi elaborado pela CAPES

um questionário que deveria ter sido respondido pelos coordenadores. Foram enviados 42 e respondidos 15 (36%).

Apesar do índice baixo de respostas, ficou evidenciado que os coordenadores avaliam como importante que haja

uma colaboração entre as IES da rede  para o bom andamento do curso, porém fica evidente também pelas

respostas de 75 % dos egressos que a frequência do contato presencial ou por meio eletrônico com docentes e

discentes de outras IES da rede é reduzida ou muito reduzida. Ou seja, percebemos que não há um efetivo trânsito

de docentes e discentes na rede, com cada associada trabalhando de forma isolada.

 

1.2 A proposta delineada na Plataforma Sucupira apresenta como planejamento global da rede (a) maior integração

entre as instituições associadas com realização de reuniões via WEB, (b) fomento à publicação e (c) intensificação

junto à CAPES de demanda de editais específicos para o PROFLETRAS. Em relação a esse planejamento,

observamos que muito dele não foi cumprido no quadriênio, e os coordenadores das associadas, ao responderem o

questionário, alegam o não repasse dos recursos.  Quanto à sistemática de avaliação, as informações são muito

lacunares. Em relação à auto avaliação, é apontada na Proposta como positivo a construção dos programas das

disciplinas de forma democrática. Como ponto a melhorar é citada a implantação da cultura de realização de reuniões

via web.

Ficha de Avaliação

LINGUíSTICA E LITERATURA

Parecer da comissão de área

1 – Avaliação da Rede e suas Associadas

Itens de Avaliação Peso Avaliação
1.1. Articulação entre as  instituições associadas e a  coordenação do  programa. 20.0 Bom
1.2. Planejamento global da rede,  sistemática de avaliação e auto avaliação. 20.0 Regular
1.3. Infraestrutura para  administração, ensino e demais  atividades pertinentes. 20.0 Muito Bom
1.4. Critérios e efetividade das  normas de credenciamento e  descredenciamento. 20.0 Muito Bom
1.5. Implantação e atualização da  proposta do programa. 20.0 Muito Bom
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1.3 A infraestrutura em todas as associadas, a priori, atende as necessidades do curso.

 

1.4 Os critérios de credenciamento e descredenciamento das instituições associadas são apresentados no

Regimento Interno do curso.

 

1.5 A proposta do PROFLETRAS foi pensada considerando uma realidade em que as dificuldades dos alunos da

Educação Básica em atender ao que se esperava em relação à leitura e à escrita eram atestadas nas avaliações de

órgãos governamentais (MEC - INEP). Essa realidade ainda não mudou, mas a Área entende, e esta Comissão

ratifica, que seja necessária uma redução das disciplinas que compõem a matriz curricular, principalmente de sete

delas (as duas de nivelamento e as cinco obrigatórias). Em vista disso, a Comissão sugere que fiquem como

disciplinas obrigatórias: (1) Fonologia, Variação e Ensino; (2) Gramática, Variação e Ensino; (3) Texto e Ensino; e

(4)Leitura do Texto Literário, passando as demais para optativas. As de número (1) e (2) se justificam pela sua

especificidade em discutir aspectos de estrutura da língua que outras disciplinas da matriz não contemplam. Além

disso, a oferta dessas disciplinas por especialistas da área, mesmo que em rede, garantirá a excelência da formação

do profissional que atua no ensino de língua portuguesa no nível fundamental, associando teoria e prática. A de

número (3) se justifica por ser o texto o objeto de ensino e aprendizagem específico da área de linguagem. A

disciplina leitura do texto literário, a de número (4), se justifica por ser conhecimento formador de uma visão de

mundo plural que põe em ato a polifonia imprescindível à leitura do texto na sua perspectiva estética e

humanizadora. É fundamental para a formação dos alunos da educação básica porque é uma forma de

conhecimento de mundo. Tanto maior será o impacto do conhecimento literário quanto mais intensamente o leitor for

tomado por ele e a partir dele puder reconsiderar códigos, refutar padrões, em suma, perceber que as verdades

existentes não são definitivas e que há outros mundos possíveis.

A proposta como se apresenta é interdisciplinar, no sentido que contempla conhecimentos e disciplinas de

Linguística, Linguística Aplicada, Literatura e sua interação com o social. Isso a torna singular, pois permite ao aluno

professor uma formação de grande envergadura condizente com a real necessidade para atuação no ensino

fundamental. Qualquer alteração que desconfigure essa proposta ignorando a qualidade da produção já alcançada

no primeiro quadriênio de funcionamento do curso, comprovada nos trabalhos de conclusão dos egressos, pode

comprometer a continuidade e sucesso do curso.

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

Ficha de Avaliação

2  – Discentes e Egressos

Itens de Avaliação Peso Avaliação
2.1. Processos de seleção e de  avaliação de discentes. 15.0 Bom
2.2.  Fluxo discente: quantidade de  ingressantes, evasão e prazo de  conclusão (por
associada e no total  rede). 25.0 Muito Bom

2.3. Qualidade dos trabalhos finais:  adequação dos trabalhos à proposta  do curso e sua
divulgação. 60.0 Muito Bom
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Apreciação: 2.1 A seleção de discentes ao curso se faz por um exame nacional de acesso, promovido pelo Núcleo

Permanente de Concurso (COMPERVE) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). As diretrizes para

inscrição no processo seletivo estão publicadas no Regimento Interno do Programa e nos editais anualmente

publicados com a chamada para o processo. Essas informações não estão na proposta apresentada via Plataforma

Sucupira, mas estão disponíveis na página virtual do curso, no APCN original e nos editais.

Em relação à avaliação de discentes, não há indícios de que seja realizada uma avaliação nacional das disciplinas,

principalmente, das obrigatórias. Entendemos que essa prática seja fundamental e necessária para um curso em

rede, uma vez que é garantido o acesso igualitário para todos os discentes, de norte a sul do país, ao conhecimento

sistematizado. Esta Comissão recomenda que, seguindo a redução das disciplinas obrigatórias, a prática de uma

avaliação nacional - mais especificamente voltadas às disciplinas "fonologia, variação e ensino" e "gramática,

variação e ensino" - seja implementada.

De forma geral, a avaliação do aluno no curso está restrita ao exame de qualificação, que deve ser realizado até o

12o. segundo mês de ingresso, ao exame de proficiência em língua estrangeira e à defesa do trabalho de conclusão.

 

2.2 Em relação ao total de alunos da rede, a situação, no quadriênio, está  assim discriminada: em 2013,

ingressaram 832 alunos, houve três abandonos e 12 desligamentos, chegando ao final do ano 817 alunos. Em 2014,

ingressaram 130 alunos, houve um titulado, seis abandonos e 29 desligamentos, chegando ao final do ano 911

alunos. Em 2015, ingressaram 811 alunos, houve 629 titulações, seis abandonos e 15 desligamentos, chegando ao

final do ano 1072 alunos. Em 2016, ingressaram 412 alunos, houve 362 titulações, cinco abandonos e 11

desligamentos, chegando ao final do ano 1083 alunos. Como observamos, ao longo do quadriênio, o número de

abandono (0,015%) e de desligamento (0,02%) é não significativo em relação ao número de titulados (992), exceto

em duas unidades em que o número de abandonos e desligados atinge 43% e 24% no ano de 2014.

Em relação à distribuição por associada, observamos que a tendência segue o padrão da rede. As associadas que

ainda não contam com titulados deve-se ao fato de terem entrado na rede há menos de dois anos.

 

2.3 A Área adotou os seguintes critérios para avaliar qualitativamente a produção discente:

(a) pertinência da temática do trabalho à proposta do Curso, visando a sua aplicabilidade em relação à atividade

profissional a que se vincula;

(b) resumo que apresente de forma clara o trabalho realizado;

(c) sumário com articulação lógica;

(d) bibliografia atualizada e pertinente;

(e) gênero a que o trabalho se vincula.

Foram defendidos até 2016 o total de 992 trabalhos, incluindo "dissertações", "relatórios de pesquisa" e "propostas

pedagógica". A avaliação da qualidade dos trabalhos pela Comissão se deu a partir de uma amostragem randômica

de 20% dos trabalhos finais defendidos. Embora tenha o nome de "dissertação", a maioria dos trabalhos apresenta

uma estrutura que contempla os objetivos específicos do curso, dentre eles a elaboração, execução e avaliação de

propostas de intervenção pedagógica, geralmente decorrentes da prática do professor-aluno em sala de aula. Os

trabalhos finais são de qualidade, muitos deles com nível de excelência,  que visam a contribuir com a educação

básica. Os trabalhos relacionam de maneira clara os conhecimentos teóricos e a prática docente do professor-aluno

por meio de "pesquisa-ação" desenvolvida no ambiente escolar em que atua como professor de Língua Portuguesa. 

Ficha de Avaliação
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Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: 3.1 O corpo docente permanente da rede é composto por 664 no final do quadriênio. A média de

professores permanentes por associadas é de 9,07 no período.

Não há nenhum professor participando de mais de 3 programas

 

3.2 Todos os docentes vinculados à proposta têm formação na área de Letras. Em linhas gerais, a partir das

informações extraídas da Plataforma Sucupira, observamos que os docentes permanentes, ao longo do quadriênio,

ministraram aulas, participaram de projeto de pesquisa e orientaram.

 

3.3 Em relação à produção intelectual do corpo docente, há a distribuição entre artigos em periódicos (A1 - B2, 975;

B3 - B5, 618) e livros e capítulos (2060). Em relação aos periódicos, observamos que muitos dos artigos não estão

alinhados à proposta do programa. São artigos que refletem resultados de pesquisas voltadas muito mais para a área

acadêmica. Pela especificidade do Programa, entendemos que a produção técnica é de suma importância. Nessa

direção, foram inseridos na Plataforma Sucupira cursos de curta duração (623) e desenvolvimento de material

didático (153), no quadrênio. Esses números revelam que a produção não é de todo significativa. Recomendamos

que a produção bibliográfica seja direcionada para os objetivos do Curso, considerando sua relação direta com o

ensino, e que a produção técnica seja vista como fundamental para a consolidação da proposta, principalmente no

que concerne ao desenvolvimento de material didático e cursos de curta duração.

 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom

Apreciação: 4.1 O PROFLETRAS surge como política indutora da Área de Letras e Linguística da CAPES,

consciente das dificuldades por parte de alunos da educação básica das séries iniciais em relação às habilidades de

ler e escrever. Seu papel social foi prontamente reconhecido pelos mestrandos, o que os motivou a levar a cabo o

Ficha de Avaliação

3  – Corpo Docente

Itens de Avaliação Peso Avaliação
3.1. Adequação da dimensão,  composição e dedicação dos  docentes  permanentes para
o  desenvolvimento das atividades de  formação considerando - se o  programa e as
instituições  associadas.

20.0 Muito Bom

3.2. Compatibilidade do corpo  docente com a proposta,  considerando - se suas
atividades de  ensino, pesquisa, orientação. 50.0 Muito Bom

3.3. Produção intelectual. 30.0 Bom

4  – Inserção Social

Itens de Avaliação Peso Avaliação
4.1. Importância do curso na  atuação profissional dos egressos. 60.0 Muito Bom
4.2. Políticas de divulgação e  transparência das atividades e da  atuação do programa. 40.0 Bom
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curso iniciado. Esse quadro é ratificado pelas respostas dos egressos ao questionário que consideram o curso como

"muito importante" para o seu amadurecimento profissional. A grande adesão e a eficácia da formação se deve à

integração da matriz curricular com as necessidades da prática docente. Destacamos que ao longo do quadriênio

foram defendidos 992 trabalhos finais e que a solidariedade da proposta do PROFLETRAS atende todas as regiões

do vasto território brasileiro.

 

4.2 Existe um site geral da rede. Entre as associadas, das 50 existentes, 19 apresentam uma página web própria;

nem todas, porém, mantêm os sites devidamente atualizados. O site da rede está estruturado com as seguintes

informações:  (a)  institucionais, administrativas e curriculares (áreas de concentração, linhas de pesquisa, matriz

curricular); (b) proposta; (c) memória dos exames nacionais de acesso ao PROFLETRAS. Todavia, faltam

informações relativas aos projetos de pesquisa desenvolvidos e às produções intelectuais de docentes e discentes,

inclusive os trabalhos finais de curso. Observamos algum exagero na veiculação de imagens, que soa como uma

divulgação excessiva do curso, sem que, entretanto, haja informações concretas sobre o andamento do programa

em termos da rede e dos resultados de pesquisas. 

 

 

 

 
Conceito da Comissão: Bom

 
Apreciação: 1 Em relação à avaliação da rede e suas associadas, entendemos que o número reduzido de respostas

dos coordenadores e egressos ao questionário dificultou uma análise mais acurada da real articulação da rede e

suas associadas. Além disso, a não disponibilização dos trabalhos finais integrais na Plataforma Sucupira e no site

do Curso dificultou sua avaliação. Não há visibilidade dos produtos desenvolvidos, seja de ordem acadêmica seja de

ordem técnica. A maneira como a proposta está inserida na Plataforma Sucupira é muito lacônica, portanto,

insuficiente para que se tenha uma dimensão das ações desenvolvidas tanto em nível da rede como um todo, como

em nível das unidades especificamente. Isso acarretou uma dificuldade ao tentarmos verificar se a proposta

apresentada no APCN foi, efetivamente, cumprida.

 

2 Em relação aos discentes e egressos, falta informação sobre o processo de avaliação nas disciplinas ao longo do

curso. Além disso a não disponibilização dos trabalhos finais integrais na Plataforma Sucupira e no site do Curso

dificultou sua avaliação. Não há visibilidade dos produtos desenvolvidos, seja de ordem acadêmica seja de ordem

técnica.

 

Ficha de Avaliação

Qualidade dos Dados

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
1 – Avaliação da Rede e suas Associadas 20.0 Regular
2  – Discentes e Egressos 40.0 Bom
3  – Corpo Docente 20.0 Bom
4  – Inserção Social 20.0 Bom
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3 No que diz respeito ao corpo docente, observamos que muito da produção intelectual cadastrada não está alinhada

com a proposta do Programa. Falta enfatizar na proposta a atuação docente nas diferentes frentes (pesquisa, ensino

e orientação).

 

4 Mais uma vez o preenchimento da proposta não deixa claro o alcance da inserção social do Programa. Além disso,

faltam informações no site sobre os egressos e trabalhos de conclusão. Muitas associadas não têm site e algumas

deles estão com os site desatualizados.

 

 

 
Nota: 4

Apreciação 

O PROFLETRAS surge como política indutora da Área de Letras e Linguística da CAPES, consciente das

dificuldades por parte de alunos da educação básica das séries iniciais em relação às habilidades de ler e

escrever. Reúne 44 instituições públicas, tendo como sede a Universidade Federal do Rio Grande do

Norte, com 453 docentes permanentes, em média no quadriênio, todos eles com doutorado e produção

alinhada a área, mas não necessariamente ao perfil do Curso.  Durante o quadriênio titulou 992

mestrandos e teve um número reduzido de abandonos e desligamentos. A matriz curricular é avaliada

positivamente, uma vez que ela reflete a interdisciplinaridade da proposta, aliando os conhecimentos

teóricos com as necessidades da prática docente na Educação Básica.  A comissão entende que há um

número excessivo de disciplinas obrigatórias e recomenda sua redução, conforme o item 1.5. O Programa

tem cumprido seu papel social, porém, em virtude do preenchimento lacônico da proposta não se tem sua

real dimensão. Para o processo de avaliação, foram enviados 42 questionários aos coordenadores das

associadas dos quais apenas 15 foram devolvidos e 992 para os egressos, dos quais apenas 194 foram

respondidos. Isso acarretou uma dificuldade no uso das informações pela Comissão de Avaliação. Outro

aspecto que o Programa deve considerar é a necessidade de realização de uma avaliação nacional das

disciplinas obrigatórias para que se garanta a efetiva qualidade da rede no que diz respeito ao

conhecimento veiculado.

 

 

  

 

Ficha de Avaliação

Parecer da comissão de área sobre o mérito do programa

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
1 – Avaliação da Rede e suas Associadas 20.0 Bom
2  – Discentes e Egressos 40.0 Muito Bom
3  – Corpo Docente 20.0 Muito Bom
4  – Inserção Social 20.0 Muito Bom
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Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do programa.  

Recomendações da Comissão ao Programa. 

Como recomendações, a Comissão destaca:

Ficha de Avaliação

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

ADILSON JESUS APARECIDO DE OLIVEIRA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
DERMEVAL DA HORA OLIVEIRA (Coordenador de Área) UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA ( JOÃO PESSOA )

ISABELA ALMEIDA PORDEUS UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PAULO ANSELMO ZIANI SUAREZ UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

ANDREA BRITO LATGE UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FABIANA ROBERTA GONCALVES E SILVA HUSSEIN UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

LUCIA GOUVEA PIMENTEL UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
MÁRCIA MARQUES DE MORAIS (Coordenador Adjunto de

Programas Profissionais)
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

GREGORIO PACELLI FEITOSA BESSA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CLEONICE FATIMA BRACCIALI UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA

FILHO ( SÃO JOSÉ DO RIO PRETO )
JOSE HENRIQUE MARTINS UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA ( JOÃO PESSOA )
ALEXANDRE MEYER LUZ UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

MARCO ANTONIO ROCHA MARTINS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DUCINEI GARCIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

ADEMIR FERNANDO PAZOTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
GABRIELA PELLEGRINO SOARES UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FRANCISCO ALVES FILHO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
MARTA FEIJO BARROSO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

JAIRO LIZANDRO SCHMITT UNIVERSIDADE FEEVALE
HILDA HELENA SOVIERZOSKI UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

JACYAN CASTILHO DE OLIVEIRA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
LUIZ MARCELO DE CARVALHO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA

FILHO ( ARARAQUARA )
SIMONE MEUCCI UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

LUCIANA QUILLET HEYMANN FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS ( RJ )
MARCELO DE SOUZA MAGALHAES UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO
MASAKO OYA MASUDA FUNDAÇÃO CECIERJ

ESEQUIEL RODRIGUES OLIVEIRA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MARCO ANTONIO ESCHER UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

DIANA JUNKES BUENO MARTHA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
JOSE LUCAS PEDREIRA BUENO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

NELSON FIGUEIREDO DE ANDRADE FILHO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CASSIA CRISTINA DONATO FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE

NIVEL SUP
ANDREA MIDORI TAKAI FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE

NIVEL SUP

Complementos
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- atentar para a inserção das informações na Plataforma Sucupira;

- aplicar avaliação nacional das disciplinas obrigatórias;

- reduzir o número de disciplinas obrigatórias, mas manter as relativas, principalmente, à estrutura da

língua e a de literatura e texto; e consequentemente a carga horária do programa quanto aos créditos

obrigatórios;

- atualizar o site da rede com informações relativas ao credenciamento e descredenciamento docente, aos

produtos de docentes e discentes;

- disponibilizar na web dos trabalhos finais dos discentes;

- ter maior zelo pelo uso da norma padrão na redação dos textos que compõem o coleta;

- fomentar o uso da internet como meio de articulação entre as instituição associadas;

- criar subsídios para a avaliação do impacto do Programa na sociedade a partir de dados obtidos junto

aos alunos dos egressos.

- revisar a bibliografia  para disciplina "Leitura do texto literário", objetivando deslocar a ênfase dada ao

letramento literário para a formação de um  leitor que compreenda as especificidades estéticas e culturais

do texto.

  

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa? 

Sim 

Justificativa da recomendação de visita ao Programa 

Considerando os aspectos apontados na avaliação em relação, principalmente, aos dados disponibilizados

pela Coordenação do Programa a serem utilizados pela Comissão, é imprescindível uma visita. 

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação? 

Não 

A Comissão recomenda a mudança de modalidade do programa? 

Não 

 

Nota: 4

 
Apreciação 

O CTC em sua 173a reunião ratifica a posição da Comissão de Avaliação, aprovando a nota 4 para o

PROFLETRAS. Além disso, por unanimidade, o CTC recomenda que os princípios básicos que nortearam

a origem do programa sejam mantidos, principalmente no que tange aos aspectos que a Comissão de

Ficha de Avaliação

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final
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Avaliação destacou e que transcrevemos a seguir:

“A proposta do PROFLETRAS foi pensada considerando uma realidade em que as dificuldades dos alunos

da Educação Básica em atender ao que se esperava em relação à leitura e à escrita eram atestadas nas

avaliações de órgãos governamentais (MEC - INEP). Essa realidade ainda não mudou, mas a Área

entende, e esta Comissão ratifica, que seja necessária uma redução das disciplinas que compõem a

matriz curricular, principalmente de sete delas (as duas de nivelamento e as cinco obrigatórias). Em vista

disso, a Comissão sugere que fiquem como disciplinas obrigatórias: (1) Fonologia, Variação e Ensino; (2)

Gramática, Variação e Ensino; (3) Texto e Ensino; e (4)Leitura do Texto Literário, passando as demais

para optativas. As de número (1) e (2) se justificam pela sua especificidade em discutir aspectos de

estrutura da língua que outras disciplinas da matriz não contemplam. Além disso, a oferta dessas

disciplinas por especialistas da área, mesmo que em rede, garantirá a excelência da formação do

profissional que atua no ensino de língua portuguesa no nível fundamental, associando teoria e prática. A

de número (3) se justifica por ser o texto o objeto de ensino e aprendizagem específico da área de

linguagem. A disciplina leitura do texto literário, a de número (4), se justifica por ser conhecimento

formador de uma visão de mundo plural que põe em ato a polifonia imprescindível à leitura do texto na sua

perspectiva estética e humanizadora. É fundamental para a formação dos alunos da educação básica

porque é uma forma de conhecimento de mundo. Tanto maior será o impacto do conhecimento literário

quanto mais intensamente o leitor for tomado por ele e a partir dele puder reconsiderar códigos, refutar

padrões, em suma, perceber que as verdades existentes não são definitivas e que há outros mundos

possíveis.” 

Ficha de Avaliação
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