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Período de Avaliação: 2010 a 2012 Etapa: Avaliação Trienal 2013

Área de Avaliação: 41 - LETRAS / LINGUÍSTICA

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

LINGÜÍSTICA Doutorado 2010 2011 2012

Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início Ano Início

LINGÜÍSTICA Doutorado 1988

Mestrado 1971

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

41001010014P0 - LINGÜÍSTICA

Modalidade: Acadêmico

IES: 41001010 - UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

1 - PROPOSTA DO PROGRAMA
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de
concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular.

Muito Bom40.00

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.

Muito Bom30.00

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. Bom30.00

Comissão: Muito Bom

1.1 O Programa mudou muito no triênio. Em 2009, o Programa deu início a seu Ciclo de Planejamento Estratégico, que já
produziu resultados: em 2010, revisão e mudanças de linhas; elaboração e aprovação do novo regimento do Programa e
implantação de nova estrutura curricular: em 2011, estabelecimento de novas normas para credenciamento e recredenciamento de
docentes; em 2012, implantação de novas alterações nas linhas de pesquisa. Essas mudanças foram acompanhadas de mudanças
no corpo docente (ver quesito 2). Na organização do Programa, de 2010 e 2011, foram mantidas as 4 áreas do triênio anterior
(Teoria e Análise Linguística, Sociolinguística, Psicolinguística e Linguística Aplicada), mas houve alterações nas linhas de
pesquisa por elas abrigadas. Em 2012, novas mudanças foram realizadas nas linhas, que passaram de 11 (em 2010 e 2011) a 8
(em 2012).  Assim, em 2010 e 2011, a área de Linguística Aplicada tem 4 linhas (Língua brasileira de sinais, Ensino e
aprendizagem de língua materna, Ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras; Linguagem: discurso, cultura escrita e
tecnologia); a de Sociolinguística, 2 (Política Lingüística, Variação e/ou mudança linguístic); a de Psicolinguística,1 (Aquisição e
Processamento da Linguagem); e a de Teoria e Análise Linguística, 4 (Gramática do uso, Linguística e cognição, Interfaces da
gramática, A fala do ponto de vista perceptual-acústico-articulatório e os modelos fonológicos. Em 2012, com a nova alteração, a
área de Linguística Aplicada passou a ter 3 linhas (Língua brasileira de sinais, Ensino e aprendizagem de língua materna e de
línguas estrangeiras; Linguagem: discurso, cultura escrita e tecnologia); a de Sociolinguística, continuou com 2 linhas (Política
Linguística, Variação e/ou mudança linguística); a de Psicolinguística, manteve 1 única linha (Aquisição e Processamento da
Linguagem); e a de Teoria e Análise Linguística passou a abrigar apenas 2 linhas (Cognição e uso; A fala do ponto de vista
perceptual-acústico-articulatório e os modelos fonológicos). Foram desenvolvidos 56 projetos de pesquisa, em 2010 (dos quais 4
foram concluídos e 28 foram iniciados em 2010), 61, em 2011 (dos quais 6 foram concluídos e 10 iniciados) e 55, em 2012 (dos
quais 7 foram concluídos e 12 são novos). Houve um número grande de projetos novos no triênio (29% dos projetos), o que deve
ter acontecido pelas mudanças ocorridas no corpo docente. A relação entre áreas, linhas de pesquisa, projetos e número de
docentes é coerente e equilibrada: em 2010, cada linha tem de
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3 a 6 projetos, em 2011, de 3 a 9 projetos e, em 2012, com a diminuição das linhas de pesquisa, aumentou o número de projetos
por linha (de 6 a 10 projetos). Houve apenas 1 linha (Aquisição e Processamento da Linguagem), que, em 2010, teve só 3
projetos, e de um único docente, e uma linha em 2012, com apenas 2 projetos. Os projetos têm, em geral, duração de 1 a 3 anos e
nenhum tem mais de 5 anos, no triênio. Em relação ao número de projetos por docente, a distribuição é também equilibrada:
todos os docentes coordenam projetos em 2010 e 2011, e, em 2012, apenas um docente não coordena projeto, mas participa da
equipe de um projeto; quase todos os docentes têm de 1 a 3 projetos e há poucos casos que precisam ser revistos (4 docentes, em
2010, 2, em 2011, e 4 em 2012, participam de 4 projetos). O Programa desenvolve 12 projetos que chama de interinstitucionais,
tais como o Varsul e o Atlas Linguístico, que envolvem várias instituições. Realiza também projetos de extensão voltados para os
interesses e as necessidades da região. Na nova estrutura curricular, não há disciplinas obrigatórias para o doutorado, e, para o
mestrado, o discente deve escolher algumas disciplinas de 3 conjuntos propostos. Foram oferecidas entre 25 e 29 disciplinas por
ano, no triênio. As disciplinas ministradas cobrem todas as áreas de concentração, mas algumas de suas ementas são muito
sucintas e precisam de revisão. O Programa apresenta dados sobre os egressos, inclusive suas publicações. A proposta traz
também informações sobre as corretas exigências do processo seletivo dos alunos ingressantes (prova avaliada sem identificação,
análise de currículo e defesa de projeto) e sobre o acompanhamento cuidadoso dos alunos no Programa (defesa do projeto em
evento denominado Bondeandando, participação no Seminário Integrado de Pesquisa em Linguística e, para os doutorandos,
também submissão e aceite de artigo em revista A1, A2, B1, B2 ou B3).

1.2 O Programa esteve, no triênio, em constante processo de avaliação e planejamento, e, conforme apontado no item 1.1, o
Programa mudou muito no triênio. O Programa deu início, em 2009, a seu Ciclo de Planejamento Estratégico, e estabeleceu
metas, reforçadas em 2011, quando o Programa completou 40 anos: revisão e mudanças de linhas (implementada em 2010 e,
alterada, de novo, em 2012); elaboração e aprovação do novo regimento do Programa (realizada em 2010), revisão de nova
estrutura curricular (implementada em 2011); novas normas para credenciamento e recredenciamento de docentes (estabelecidas
em 2011); em 2012, acompanhamento e reavaliação da nova matriz curricular, do novo regimento e das linhas e área e, para
2013, ampliação da indexação das revistas do Programa e elevação de seus conceitos; incremento da internacionalização;
ampliação das atividades de solidariedade, principalmente das voltadas para a educação básica. O Programa tem clara
preocupação com a inserção social, o que pode ser verificado pela formação e qualificação de seus egressos, especialmente em
regiões em que o sistema de pós-graduação ainda não se encontra adequadamente implantado. Registra-se a oferta de doutorado
interinstitucional (DINTER), aprovado no segundo semestre de 2008 pela CAPES, com a Universidade Federal do Amazonas,
que objetiva formar 17 docentes da instituição receptora do projeto. Há informações sobre obras no prelo do corpo discente e
docente. O programa está avançado em seu processo de internacionalização, conforme mostram os 9 convênios, acordos e
intercâmbios ativos, que mantém com instituições no exterior (entre eles, mencione-se o projeto Desenvolvimento Bilíngue
Bimodal, de natureza internacional e com financiamento do National Institute Of Health, dos Estados Unidos, que envolve, além
de docente do Programa, pesquisadoras de universidades americanas); a produção do Programa no exterior (em 2012, são
publicações internacionais 5 artigos, 5 capítulos, 1 livro integral em co-autoria, e uma tradução, publicada no exterior, de livro
integral); a acolhida de professores visitantes do exterior (em 2012, houve dois professores visitantes CAPES); a atração de
alunos estrangeiros (pós-graduandos do Peru, do Canadá, da Espanha, alguns com bolsas PEC-PG) e os projetos de co-tutela (em
2012, com a Universidade de Lisboa, com a Universidade de Minnesota-EUA e com a Universidade Paris VIII-França; a
organização de eventos realmente internacionais (como o Seminário Linguistics and Neuroscience, realizada  na UFSC,
promovida e organizada pelo Programa, pelo Max Planck Institute for Psycholinguistics, da Alemanha, e pelo Permanent
International Committee of Linguists, que contribuiu, também financeiramente, para a realização do evento).

1.3.  Há, na proposta do Programa, poucas informações sobre a infraestrutura, e, principalmente, sobre a Biblioteca. O Programa,
utilizando recursos do CAPES/PROF, adquiriu, no triênio, obras de interesse da pós-graduação, que foram incorporadas à
Biblioteca Central da Instituição, e obteve, também, outros recursos (Projeto Pro-Equipamentos) para a compra de equipamentos
para os núcleos de pesquisa e laboratórios, tais como o de Fonética e Fonologia, o de Tecnologia de Análise Linguística, o de
Produtividade Linguística Emergente, o VARSUL, o ALERS, o NELA e o NES. Os recursos de informática são adequados: as
salas de aula estão equipadas com computador e data-show e as salas de professores do Programa, aparelhadas com
computadores e impressoras; os pós-graduandos dispõem dos recursos de informática dos núcleos de pesquisa e dos laboratórios
de informática do Centro de Comunicação e Expressão UFSC. No triênio, as salas de aula do Programa, a sala da Coordenação e
a secretaria foram reformadas.
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2 - CORPO DOCENTE
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

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.

Bom20.00

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

Muito Bom20.00

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

Muito Bom40.00

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.

Muito Bom20.00

Comissão: Muito Bom

2.1 O corpo docente do Programa é constituído, em 2010, por 31 docentes, sendo 6 colaboradores e 25 permanentes; em 2011,
por 31 docentes, sendo 7 colaboradores e 24 permanentes, e, em 2012, por 30 docentes, sendo 6 colaboradores e 24 permanentes.
Há muitos colaboradores, mas a proporção nos três anos continua a ser adequada: de 19,3% a 20% de colaboradores. O número
de docentes manteve-se estável, mas não a composição do corpo docente, que foi bastante alterada. Em 2010, o Programa
recebeu 7 novos docentes permanentes e mais 2 (30%), que passaram de colaboradores a permanentes, e perdeu 5, que passaram
de permanentes a colaboradores, em 2011, o Programa recebeu 1 novo docente permanente, que passou de colaborador a
permanente, credenciou 1 novo colaborador e perdeu 2 professores permanentes, que passaram a colaboradores; em 2012, o
Programa credenciou 1 novo docente permanente e 2 novos colaboradores, e recebeu mais 1, que passou de colaborador a
permanente. Observou-se também que 8 docentes permanentes participam, em 2012, do corpo docente de outros Programas,
como professores colaboradores (3), como professores permanentes (4) e como permanente e colaborador em mais 2 Programas
(1). O corpo docente é formado sobretudo por docentes mais experientes, mas também por doutores mais jovens: mais da metade
do corpo docente permanente tem, em 2012, mais de 10 anos de doutoramento (14 docentes), e há 13 docentes, entre 5 e 10 anos,
e 2, com menos de 5 anos. Os docentes permanentes estão em regime de 40 horas na Instituição. O Programa tem critérios claros
de credenciamento e recredenciamento dos docentes do Corpo Permanente e dos Colaboradores, com novas normas estabelecidas
em 2010. Os docentes permanentes (e os colaboradores)têm formação adequada à Área e às Linhas do Programa (doutorado em
Letras, Linguística e Linguística Aplicada, 1 docente com doutorado em Sociolinguística e 1, em Educação). A origem
institucional dos docentes é diversificada e essa é uma característica do Programa: 5 são formados (doutorado) na própria UFSC,
e os demais na UNICAMP (5 docentes), na USP (1), na PUC-SP (1), na UMESP (1), na UFRJ (1), na  PUC-RS (1), na PUC-SP,
na UFRGS (5), na UCPEL (1) e no exterior (3 docentes: 1 na França, 1 no Canadá, 1 na Alemanha). Há boa inserção do corpo
permanente no meio acadêmico, o que mostra sua maturidade. Os docentes do Programa participaram, no triênio, muitos como
coordenadores, de projetos e convênios com instituições nacionais e internacionais. É também grande a participação dos docentes
na organização de eventos, em bancas examinadoras em instituições das diferentes regiões do País, e como conferencistas
convidados e pareceristas de agências de fomento da área e de periódicos nacionais e internacionais. O Programa tem recebido
alguns pós-doutorandos, embora esses dados não estejam claros na proposta: no triênio, os docentes do Programa
supervisionaram apenas 4 pós-graduandos, número pequeno para a dimensão do Programa e de seu corpo docente. A proposta
menciona o estabelecimento de política de capacitação docente e que mais de 50% do corpo docente realizaram estágio de pós-
doutoramento, mas não informa claramente quais são os docentes que fizeram estágio de pós-doutoramento, em que instituições,
em que período. Pelas informações de afastamentos dos docentes, 2 professores realizaram estágio de pós-doutoramento em
2010, 3 em 2011 e 1 em 2011-2012.

 2.2. Todos os docentes do corpo permanente dedicam-se às atividades de pesquisa, docência e orientação no triênio. Em 2010,
todos os docentes coordenaram projetos, 2 docentes não orientaram na pós-graduação, e 3, não ofereceram disciplinas (2
docentes em estágio de pós-doutorado). Em 2011,
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todos os docentes coordenaram projeto e orientaram na pós-graduação e, apenas um docente não ofereceu disciplina. Em 2012,
todos os docentes orientaram na pós-graduação e ofereceram disciplinas, e apenas 1 docente não coordenou projeto, mas
participou da equipe de um projeto.

2.3. As atividades de pesquisa e de formação estão bem distribuídas entre os docentes, conforme exposto no item anterior (2.2):
quase todos os docentes permanentes coordenaram pelo menos 1 projeto de pesquisa (só 1 não coordenou em 2012, mas
participou de equipe de projeto) e a maior parte dos docentes participou de 1 a 3 projetos de pesquisa (4 docentes, em 2010, 2,
em 2011, e 4 em 2012, participaram de 4 projetos); todos os docentes permanentes orientaram mestrado e/ou doutorado no
triênio (2 docentes permanentes não orientaram em 2010; e 2 colaboradores orientaram em 2010, 3, em 2011, e 4, em 2012). A
distribuição de orientandos por docente melhorou no triênio, de 2010 a 2012, e é equilibrada (ver item 3.2). Há, ainda, em 2012,
4 docentes com mais de oito orientandos e 3, com menos de 3 orientações. Os colaboradores tiveram forte participação em todas
as atividades do Programa: em 2010, os colaboradores orientaram 4 mestrandos, 8 doutorandos e 4 trabalhos concluídos,
ministraram 4 disciplinas e participaram de 6 projetos de pesquisa (de 4, como coordenadores); em 2011, orientaram 5
mestrandos, 3 doutorandos e 5 trabalhos concluídos, ministraram 3 disciplinas e participaram de 10 projetos de pesquisa (de 5,
como coordenadores); em 2012, orientaram 2 mestrandos, 3 doutorandos e 1 trabalho concluído e participaram de 3 projetos de
pesquisa (de 1, como coordenador). As disciplinas foram ministradas também por professores visitantes e convidados, o que é
muito bom para a formação no Programa. As atividades letivas da pós-graduação estiveram a cargo principalmente de membros
do corpo permanente. Houve 7 disciplinas oferecidas por colaboradores e também por professores convidados, o que é muito
bom para a formação no Programa. Foram oferecidas entre 25 e 29 disciplinas por ano, no triênio. Os docentes do corpo
permanente são responsáveis por ao menos 1 projeto de pesquisa, em geral, com a participação de discentes. Todos os pós-
graduandos participam de projetos. Os docentes do Programa têm captado recursos públicos e também de entidades no exterior
para seus projetos e congressos. Houve, por ano, nos projetos, de 19 a 32 bolsas e de 5 a 7 auxílios.

2.4 Todos os docentes permanentes exerceram atividades na graduação (orientação e/ou ensino). Quase todos os docentes
permanentes do Programa ministraram disciplinas na graduação, no triênio. As exceções são, em todos os anos, professores
aposentados ou em estágio de pós-doutoramento. Em relação às orientações, em 2010, os docentes permanentes do Programa
orientaram 30 iniciações e 7 monografias; em 2011, 28 iniciações, 16 monografias e 20 tutorias; em 2012, 33 iniciações
científicas, 24 monografias e 16 tutorias. As informações sobre as relações entre a pós-graduação e a graduação foram
enfaticamente apontadas na proposta como muito relevantes para o Programa, e há informações detalhadas dessas relações. A
integração entre a pós-graduação e a graduação acontece não só com aulas na graduação e orientação de iniciação científica e de
monografias, mas também nas atividades dos núcleos e laboratórios de pesquisa: PROJETO PIBID, na área de língua portuguesa,
com 6 graduandos do curso de Letras; PET-Letras, cujo tutor é docente do programa; bolsistas REUNI, que, sob a supervisão de
docentes do Programa, seus orientadores, ofereceram minicursos para os graduandos; projeto Uso de novas tecnologias de
comunicação e de informação nos cursos de Letras- Português (modalidade presencial), com o objetivo de implantar o uso de
novas tecnologias nas aulas do curso de graduação em Letras.  Apesar disso, poucos alunos da graduação (apenas 5 e só em
2012) participaram dos projetos de pesquisa do Programa.

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

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

Muito Bom20.00

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

Bom20.00

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.

Muito Bom40.00

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas:
Tempo de formação de mestres e doutores e percentual

Bom20.00
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de bolsistas titulados.

Comissão: Muito Bom

3.1 O corpo discente do programa é constituído, em dezembro de 2010, por 111 alunos (60 mestrandos e 51 doutorandos), em
dezembro de 2011 por 121 alunos (64 mestrandos e 57 doutorandos) e, em dezembro de 2012, por 125 alunos (64 mestrandos e
61 doutorandos). Houve 22 titulados em 2010 (17 mestres e 5 doutores), 35 titulados em 2011 (28 mestres e 7 doutores) e 26
titulados em 2012 (19 mestres e 7 doutores). Os professores permanentes orientaram a maior parte dos alunos e também dos
titulados: os colaboradores orientaram 6 titulados ( 27,2% dos titulados), em 2010, 5 (14,3%), em 2011, e mais 4 (15,4%), em
2012. Houve 0,7 mestres titulados por professor permanente, em 2010, 1,2, em 2011, e 0,8, em 2012; houve 0,2 doutores
titulados por professor permanente, em 2010, 0,3, em 2011 e em 2012. No total, temos 0,9 titulados por docente permanente, em
2010, 1,5, em 2011, e, 1,1 em 2012. O programa formou muitos mestres e doutores e a relação entre o número de docentes e o de
titulados é adequada. Também é adequada a relação entre o número de alunos e o de titulados: em 2010, 0,7 mestrandos e 0,6
doutorandos por discente; em 2011, 0,8 mestrandos e 1,2 doutorandos; em 2012, 0,9 mestrandos e 0,9 doutorandos. Cresceu o
número de titulados por discente. O Programa não teve professores visitantes de longa duração no triênio, mas recebeu vários
convidados e visitantes, que ministraram disciplinas, fizeram conferências, participaram de bancas e de projetos de pesquisa e
extensão.

3.2. A distribuição dos orientandos pelos orientadores foi equilibrada no triênio, tal como acontecera no triênio anterior. Quase
todos os docentes permanentes orientaram nos 3 anos do triênio, em geral de 1 a 8 alunos. O ano de 2010 foi o mais
desequilibrado: 2 docentes permanentes na tiveram nenhum orientando, 3 docentes orientaram 9 alunos e 1orientou 10. Em 2011
e em 2012 todos tiveram orientandos e, em 2012, o número máximo de orientandos por docente foi 8.

3.3 Além das teses e dissertações, foram registradas 368 publicações, em 2010, 194, em 2011, e 350, em 2012, com autoria
discente. A média é 3,3 produtos por discente, em 2010, 1,6 produtos por discente, em 2011, e 2,8 produtos por discente, em
2012. A relação entre a produção discente com o número de titulados é significativa, 11 produtos por discente titulado, no triênio,
e, se considerarmos apenas a produção mais qualificada (artigos, livros, capítulos e editorias), o resultado será 3 produtos por
titulado. Esses resultados indicam, além de consistente produção discente, produtividade dos titulados no Programa. Os alunos
produziram, no triênio, 912 itens: 158 artigos em periódicos (A1:14, A2:9, B1:10, B2:7, B3:84, B4:8, B5:21, C:4, NC:1); 122
resumos e/ou textos completos em anais, 23 livros e/ou coletâneas, 51 capítulos, 7 verbetes, 298 apresentações de trabalhos em
eventos, ministraram 85 cursos, produziram 49 materiais didáticos e fizeram 10 editorias, além de 30 outras produções
bibliográficas e 76 outros tipos de produção técnica. Trata-se, em boa parte, de produção discente qualificada. Houve 81
discentes-autores (sem repetição do mesmo autor), em 2010, 86, em 2011, e 87, em 2012, da pós-graduação, ou seja, em cada
ano cerca de 71% dos alunos tiveram, em média, 2,6 produções.  A relação entre os discentes-autores e os titulados é 3, relação
adequada. Os discentes participam da maioria dos projetos de pesquisa: em 2010, dos 56 projetos de pesquisa, em andamento ou
concluídos, 10 não tiveram a participação de alunos; nos demais, houve a participação de 77 mestrandos e 60 doutorandos; em
2011, dos 61 projetos, apenas 5 não contaram com alunos; nos outros, participaram 97 mestrandos e 72 doutorandos; em 2012,
dos 55 projetos, também apenas 5 não tiveram a participação de alunos; nos demais houve 100 mestrandos e 87 doutorandos. Os
alunos de graduação não participaram dos projetos de pesquisa.  Não há informações claras sobre estágios de doutorado
sanduíche dos discentes. Podem ser encontradas menções esparsas a estágios de alunos no exterior e a alguns doutorados-
sanduíche. O vínculo das teses e dissertações às áreas de concentração, às linhas e projetos de Pesquisa é de 100%, nos 3 anos do
triênio. A composição das bancas está adequada, sem repetição contínua de seus membros e com a participação de membros
externos ao Programa em todas elas.

3.4 Em 2010, a média de meses para titulação para o mestrado no Programa é de 28 meses e para o doutorado é de 45,2 meses;
em 2011, para o mestrado é de 27,3 meses e para o doutorado é de 49,4 meses; e, em 2012, 27 meses para o mestrado e 47,7 para
o doutorado. Quanto aos bolsistas de mestrado, em 2010, 70% deles concluíram seus mestrados no tempo de 30 meses proposto
para quem tem bolsa, em 2011, 86,3% e em 2012, 83,3%. Entre os bolsistas de doutorado, 75% cumpriram o prazo de 48 meses
em 2010, e apenas 33, 3% o fizeram em 2011 e 80% em 2012. É adequado, portanto, o fluxo de alunos, em geral, mas não o dos
bolsistas e, principalmente, o dos bolsistas de doutorado. Houve 1 abandono e 1 desligamento no mestrado em 2010, 2
desligamentos em 2011 e 2, em 2012. No doutorado ocorreu 1 desligamento em cada ano do triênio. O Programa, portanto,
perdeu apenas 1,8% de seu corpo discente em 2010, e 1,6% em 2011 e 2012.

Apreciação
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4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Muito Bom50.00

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
permanente do Programa.

Muito Bom30.00

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Muito Bom20.00

Comissão: Muito Bom

4.1 Para a avaliação do triênio 2010-2012, foram consideradas como produção qualificada, no indicador 1, os artigos e as
editorias de periódicos Qualis, com a pontuação e as travas estabelecidas no Documento de Área, os livros avaliados por
comissão da Área, os capítulos, as apresentações dos livros e as organizações de anais avaliados pela comissão da Área. A partir
da avalição da produção qualificada da Área, obteve-se como parâmetro mínimo para o conceito Muito Bom o número de 380
pontos. Tendo como ponto de partida esse número, os demais conceitos foram assim ranqueados: para Bom, 255 a 379 pontos;
para Regular, 140 a 254 pontos; para Fraco, 80 a 139; para Deficiente, menos de 80 pontos. O programa de Linguística da UFSC
obteve 698 pontos.
No triênio, o corpo docente permanente do Programa publicou 105 artigos em periódicos, 47 livros ou coletâneas e 80 capítulos,
discriminados a seguir: 32 artigos em periódicos Qualis A1, 20 em periódicos Qualis A2, 11 em periódicos Qualis B1; 8 em
periódicos Qualis B2; 1 em periódico Qualis B3; 29 em periódicos Qualis B3; 3 em periódicos Qualis B4 e 2 em periódicos
Qualis B5; 10 livros ou coletâneas L4, 7 livros ou coletâneas L3; 30 livros ou coletâneas L2; e 28 capítulos C4; 23 capítulos C3;
27 capítulos C2; 2 capítulos C1. A produção está concentrada nos periódicos, livros e cap mais bem avaliados: 50% em
periódicos A1 e A2; 35% em  livros L4 e L3; e 63% em capítulos C4 e C3.

 4.2 A distribuição da produção qualificada pelos docentes é equilibrada. No triênio 71% dos docentes ultrapassaram a média da
área de 263 pontos (obtidos pela divisão do número total de pontos dos produtos qualificados da Área no triênio pela média do
número de docentes permanentes da Área no mesmo período). Deve-se mencionar ainda que todos os docentes permanentes
tiveram produção qualificada no triênio. Por ano, 1 docente permanente não teve produção qualificada em 2010; 1, em 2010 e
2011; mais 1, em 2011 e 2012, e outros 2 mais, em 2012.

4.3. Os docentes do corpo permanente do Programa participaram ativamente de reuniões científicas no país e no exterior, com
apresentação de trabalhos, publicaram muitas resenhas, traduções de artigos, apresentações de livros e de números de periódicos,
textos completos em anais de eventos nacionais e regionais, e artigos em jornais e revistas, organizaram eventos. A produção do
Programa é, portanto, significativa no indicador 2, no triênio: em 2010, 226 produtos (7,3 produtos por docente); em 2011, 277
itens (8,9 produtos por docente); em 2012, 306 produtos (10,2 produtos por docente).
Houve, no triênio, 849 produtos no indicador 2, e cada docente produziu a soma de 26,4 itens nos 3 anos. Quase todos os
docentes permanentes produziram no indicador 2: em 2010, 4 docentes permanentes, em 2011, 3 docentes permanentes e, em
2012, 3 docentes permanentes não tiveram produção nesse indicador

Apreciação

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Muito Bom50.00

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.

Muito Bom35.00

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. Bom15.00
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Comissão: Muito Bom

5.1 O Programa tem, entre seus objetivos, a inserção social. Nesse sentido, desenvolve ações e projetos de solidariedade, no
âmbito regional e no nacional, como os que seguem: Projeto DINTER com a UFAM, em fase final (defesas das teses em 2013);
Projeto Ler & Ser, que envolve secretarias municipais de ensino de Santa Catarina e do Paraná e que tem por objetivo formar
professores que possam capacitar alfabetizadores, e elaborar material para a alfabetização; cursos de graduação em Letras a
distância (português, espanhol, inglês e LIBRAS), de que participam docentes e discentes do Programa; programa Pró-
letramento, para formação continuada de professores dos cinco primeiros anos da Educação Básica, mantido pelo Ministério da
Educação; programa GESTAR II (MEC), para qualificação de docentes em atuação nos sistemas públicos de ensino; Política de
construção do bilinguismo e da interculturalidade no Mercosul: o caso das escolas de fronteira, projeto vinculado ao Setor
Educacional do MERCOSUL e que envolve pesquisadores do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e da Venezuela;
Observatório da educação na fronteira, que envolve os estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre, e o
Peru, a Bolívia e o Paraguai; projeto Práticas de interculturalidade, plurilinguismo e aprendizagem nas propostas de formação de
professores e nas escolas indígenas: explorando perspectivas transdisciplinares,  de que participa o Programa, com outros
programas da UFSC e da UFMG;  o projeto O desenvolvimento Bilíngue Bimodal,  com crianças surdas e crianças ouvintes
filhas de pais surdos; os projetos em implementação ACERTA: Avaliação de Crianças Em Risco para Transtornos de
Aprendizagem; Educação e Acessibilidade no ensino superior: análise das políticas educacionais ao desenvolvimento de mídias
instrumentais sobre deficiência e inclusão; Ler & Educar: formação continuada de professores da rede pública de SC; a inclusão
da comunidade surda no Programa, com utilização de LIBRAS no exame de seleção para o mestrado e o doutorado.  Além disso,
o Programa  insere-se regionalmente e nacionalmente por meio da formação de recursos humanos para diversas regiões do país, e
tem organizado e sediado eventos de relevância nacional e internacional. Mantém vários intercâmbios acadêmicos, muito ativos e
produtivos, com instituições brasileiras (PROCADs) e estrangeiras. Tem sediado eventos de relevância nacional e internacional.

5.2 O Programa forma pesquisadores e professores que atuam em diferentes universidades, nas diferentes regiões do país,
conforme mostram as informações sobre os egressos. Muitos dos egressos do Programa são professores do ensino superior,
publico e privado, têm bolsa de produtividade e/ou ocupam posições de liderança acadêmica, são coordenadores de programas de
pós-graduação ou dirigentes de entidades científicas. A proposta do Programa traz muitos dados sobre os egressos, suas
atividades acadêmicas e sua produção. O Programa procura manter vínculos com seus egressos, que continuam a participar de
projetos e publicações do Programa.
O programa forma, portanto, quadros para várias instituições de ensino superior de Santa Catarina e do Brasil.

5.3. O Programa apresenta-se no sítio da UFMG (página WEB), com as informações necessárias: estrutura do Programa, corpo
docente, laboratórios e núcleos, legislação, com critérios de credenciamento, para bolsa, etc., orçamento, fomentos, formulários,
eventos, prêmios e outros. A Proposta do Programa quase não se ocupa do sítio e da página do Programa, pois houve, da parte de
quem a apresentou, outro entendimento do que seria a visibilidade do Programa.

Apreciação

ATRIBUIÇÃO DE NOTAS 6 E 7
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

Nível de desempenho (formação de doutores e produção intelectual)
diferenciado em relação aos demais programas da área; e desempenho
equivalente ao dos centros internacionais de excelência na área
(internacionalização e liderança).

Muito Bom0.00

Comissão: Muito Bom

O Programa mostra, no triênio em análise, maturidade e qualidade em suas atividades acadêmicas. Está muito bem consolidado,
com corpo docente qualificado e produtivo. Há forte inserção e visibilidade do corpo permanente no meio acadêmico nacional e
internacional: produção internacional, convênios, acordos, organização de eventos de grande porte e importância na área, pós-
doutoramento. Para a indicação da nota 6, foram relevantes os dados da produção intelectual e da internacionalização do
Programa. O corpo docente do Programa produz bastante e com qualidade. No triênio, publicou 105

Apreciação
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artigos em periódicos, 47 livros ou coletâneas e 80 capítulos, discriminados a seguir: 32 artigos em periódicos Qualis A1, 20 em
periódicos Qualis A2, 11 em periódicos Qualis B1; 8 em periódicos Qualis B2; 1 em periódico Qualis B3; 29 em periódicos
Qualis B3; 3 em periódicos Qualis B4 e 2 em periódicos Qualis B5; 10 livros ou coletâneas L4, 7 livros ou coletâneas L3; 30
livros ou coletâneas L2; e 28 capítulos C4; 23 capítulos C3; 27 capítulos C2; 2 capítulos C1. A produção está concentrada nos
periódicos, livros e capítulos mais bem avaliados: 50% em periódicos A1 e A2; 35% em livros L4 e L3; e 63% em capítulos C4 e
C3. 50% dos docentes realizaram estágio de pós-doutoramento e 45% são bolsistas de produtividade. O Programa está avançado
em seu processo de internacionalização, conforme mostram os 9 convênios, acordos e intercâmbios ativos, que mantém com
instituições no exterior (entre eles, mencione-se o projeto Desenvolvimento Bilíngue Bimodal, de natureza internacional e com
financiamento do National Institute Of Health, dos Estados Unidos, que envolve, além de docente do Programa, pesquisadoras de
universidades americanas); a produção do Programa no exterior (em 2012, por exemplo, são publicações internacionais 5 artigos,
5 capítulos, 1 livro integral em co-autoria, e uma tradução, publicada no exterior, de livro integral); a acolhida de professores
visitantes do exterior; a atração de alunos estrangeiros (pós-graduandos do Peru, do Canadá, da Espanha, da França, alguns com
bolsas PEC-PG) e os projetos de co-tutela com universidades da Europa e dos Estados Unidos; a organização de eventos
realmente internacionais (como o Seminário Linguistics and Neuroscience, realizada  na UFSC, promovida e organizada pelo
Programa, pelo Max Planck Institute for Psycholinguistics, da Alemanha, e pelo Permanent International Committee of
Linguists, que contribuiu, também financeiramente, para a realização do evento). O Programa abriga muitos laboratórios e
núcleos de pesquisa, tais como o de Fonética e Fonologia, o de Tecnologia de Análise Linguística, o de Produtividade
Linguística Emergente, o VARSUL, o ALERS, o NELA e o NES. Em relação à inserção social e à nucleação, o Programa, no
contexto regional, é referência para os estudos linguísticos desenvolvidos em várias instituições de ensino superior em Santa
Catarina, tendo exercido papel decisivo na formação de docentes e pesquisadores para as universidades da região; no contexto
nacional, tem contribuído para a formação de recursos humanos de instituições de ensino superior no norte, nordeste e centro-
oeste do País, por meio de convênios (DINTER e PROCAD, sobretudo). O Programa forma, portanto, quadros para várias
instituições de ensino no Brasil. Desenvolve também vários projetos e ações para a formação de professores da educação básica.
O Programa tem, entre seus objetivos, a inserção social. Nesse sentido, desenvolve ações e projetos de solidariedade, no âmbito
regional e no nacional, como os que seguem: Projeto DINTER com a UFAM); Projeto Ler & Ser, que envolve secretarias
municipais de ensino de Santa Catarina e do Paraná e que tem por objetivo formar professores que possam capacitar
alfabetizadores, e elaborar material para a alfabetização; cursos de graduação em Letras a distância (português, espanhol, inglês e
LIBRAS), de que participam docentes e discentes do Programa; programa Pró-letramento, para formação continuada de
professores dos cinco primeiros anos da Educação Básica, mantido pelo Ministério da Educação; programa GESTAR II (MEC),
para qualificação de docentes em atuação nos sistemas públicos de ensino; Política de construção do bilinguismo e da
interculturalidade no Mercosul: o caso das escolas de fronteira, projeto vinculado ao Setor Educacional do MERCOSUL e que
envolve pesquisadores do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e da Venezuela; Observatório da educação na fronteira,
que envolve os estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre, e o Peru, a Bolívia e o Paraguai; projeto
Práticas de interculturalidade, plurilinguismo e aprendizagem nas propostas de formação de professores e nas escolas indígenas:
explorando perspectivas transdisciplinares,  de que participa o Programa, com outros programas da UFSC e da UFMG; os
projetos em implementação ACERTA: Avaliação de Crianças Em Risco para Transtornos de Aprendizagem; Educação e
Acessibilidade no ensino superior: análise das políticas educacionais ao desenvolvimento de mídias instrumentais sobre
deficiência e inclusão; Ler & Educar: formação continuada de professores da rede pública de Santa Catarina. Há boa inserção do
corpo permanente no meio acadêmico, o que mostra sua maturidade. Os docentes do Programa participaram, no triênio, muitos
como coordenadores, de projetos e convênios com instituições nacionais e internacionais. É também grande a participação deles
docentes na organização de eventos, em bancas examinadoras em instituições das diferentes regiões do País, e como
conferencistas convidados e pareceristas de agências de fomento da área e de periódicos nacionais e internacionais.
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Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

1 - PROPOSTA DO PROGRAMA Bom
2 - CORPO DOCENTE Bom
3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES Bom
4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL Regular
5 - INSERÇÃO SOCIAL Bom

Bom

É, no geral, boa a qualidade dos dados na proposta. Faltam, porém, algumas informações (sobre os bolsistas de produtividade, sobre os pos-
doutoramentos dos docentes do Programa, sobre os pós-doutorandos recebidos, sobre os doutorados-sanduíche). Há incorreçôes na classificação da
produção bibliográfica (ver livros e trabalhos completos em anais, sobretudo). Faltam dados na produção intelectual (número de páginas, etc.).

Comentário
Comissão:

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Muito Bom

2 - CORPO DOCENTE 20.00 Muito Bom

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 35.00 Muito Bom

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 35.00 Muito Bom

5 - INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Muito Bom

ATRIBUIÇÃO DE NOTAS 6 E 7 0.00 Muito Bom

Conceito Comissão:
6

Muito Bom

Nota Comissão:

Apreciação
O Programa mostra, no triênio em análise, maturidade e qualidade em suas atividades acadêmicas. Está muito bem consolidado, com corpo docente qualificado e
produtivo. Há forte inserção e visibilidade do corpo permanente no meio acadêmico nacional e internacional: produção internacional, convênios, acordos,
organização de eventos de grande porte e importância na área, pós-doutoramento.

Data Chancela: 28/11/2013

Complementos

A falta de avaliação dos livros prejudicou a avaliação do Programa.

A Comissão recomenda:
- apresentar melhor os dados inseridos no COLETA, principalmente os da produção e da visibilidade;
- rever ementas das disciplinas;
- encaminhar os livros para avaliação, pois a falta de avaliação dos livros prejudicou a avaliação do Programa;.
- aumentar a participação dos discentes nos projetos de pesquisa;
- recuperar a estabilidade do corpo docente.

Não

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa?
Justificativa da recomendação de visita ao programa.

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

Recomendações da Comissão ao Programa.

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação?

Justificativa da recomendação de mudança de área de avaliação do programa (em caso afirmativo)

Área Indicada:

Não

Nota CTC-ES:

Nota CTC-ES

O CTC-ES, na 150ª reunião, ratificou a análise e a nota atribuída pela Comissão de Área ao presente programa.
Apreciação

6Data Chancela:

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
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Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
ADAIR VIEIRA GONCALVES UFGD Consultor(a)

ALBERTO PUCHEU NETO UFRJ Consultor(a)

ALEXANDRE GRACA FARIA UFJF Consultor(a)

ALFREDO ADOLFO CORDIVIOLA UFPE Consultor(a)

ALLISON MARCOS LEAO DA SILVA UEA Consultor(a)

ALVARO LUIZ HATTNHER UNESP/SJRP Consultor(a)

ANA MARIA DE MATTOS GUIMARAES UNISINOS Consultor(a)

CARMEN LUCIA BARRETO MATZENAUER UCPEL Consultor(a)

CHRISTINA ABREU GOMES UFRJ Consultor(a)

CLÁUDIA REGINA BRESCANCINI PUC/RS Consultor(a)

DERMEVAL DA HORA OLIVEIRA UFPB/J.P. Coordenador(a)

DIANA LUZ PESSOA DE BARROS UPM Consultor(a)

ELISABETH BRAIT PUC/SP Consultor(a)

ESMERALDA VAILATI NEGRAO USP Consultor(a)

FABIO ALVES DA SILVA JUNIOR UFMG Consultor(a)

FREDERICO AUGUSTO GARCIA FERNANDES UEL Consultor(a)

HUMBERTO HERMENEGILDO DE ARAUJO UFRN Consultor(a)

IDA MARIA SANTOS FERREIRA ALVES UFF Consultor(a)

IVETE LARA CAMARGOS WALTY PUC/MG Consultor(a)

IZABEL DE FATIMA DE OLIVEIRA BRANDAO UFAL Consultor(a)

IZABEL MARGATO PUC-RIO Consultor(a)

JAIME GINZBURG USP Consultor(a)

JOSE LUIZ JOBIM DE SALLES FONSECA UERJ Consultor(a)

JOSE SUELI DE MAGALHAES UFU Consultor(a)

JULIANA ALVES ASSIS PUC/MG Consultor(a)

KARIN VOLOBUEF UNESP/ARAR Consultor(a)

LUCIA SA REBELLO UFRGS Consultor(a)

MAILCE BORGES MOTA UFSC Consultor(a)

MARCO ANTONIO MARTINS UFRN Consultor(a)

MARIA CRISTINA LOBO NAME UFJF Consultor(a)

MARIA HELENA DE MOURA NEVES UNESP/ARAR Consultor(a)

MARIA JOSE RODRIGUES FARIA CORACINI UNICAMP Consultor(a)

MARILENE WEINHARDT UFPR Consultor(a)

MONICA MAGALHAES CAVALCANTE UFC Consultor(a)

OTO ARAUJO VALE UFSCAR Consultor(a)

PEDRO BRUM SANTOS UFSM Consultor(a)

REGINA CELI MENDES PEREIRA DA SILVA UFPB/J.P. Consultor(a)
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Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
REGINA DALCASTAGNE UNB Consultor(a)

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA UFMG Coordenador(a) Adjunto(a)

SILVIA FIGUEIREDO BRANDAO UFRJ Consultor(a)

SOCORRO DE FÁTIMA PACIFICO BARBOSA UFPB/J.P. Consultor(a)

SONIA MARIA LAZZARINI CYRINO UNICAMP Consultor(a)

STELLA MARIS BORTONI DE FIGUEIREDO RICARDO UNB Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

TANIA REGINA OLIVEIRA RAMOS UFSC Consultor(a)

VALDIR DO NASCIMENTO FLORES UFRGS Consultor(a)

WALTER CARLOS COSTA UFSC Consultor(a)

WANDER MELO MIRANDA UFMG Consultor(a)
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