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Cursos
Nome Nível Situação

Produção Jornalística e Mercado – MPPJM Mestrado Profissional Projeto

Parecer da comissão de área

1 - CONDIÇÕES ASSEGURADAS PELA INSTITUIÇÃO

Peso Avaliação
1) A proposta contém indicadores de que a instituição está comprometida com a implantação e o
êxito do curso?

- Sim

2) O programa dispõe da infraestrutura - instalações físicas, laboratórios, biblioteca, recursos de
informática ... - essencial para o adequado funcionamento do curso?

- Sim

Justificativa: As instalações atendem perfeitamente as necessidades do curso, dispondo de estúdios de TV e Rádio,  salas
de redação para jornalismo on line e os demais laboratórios e recursos necessários à sua implementação,
assim como  biblioteca atualizada. A instituição está comprometida com o desenvolvimento do curso, tendo
apresentado os devidos documentos comprobatórios.

2 - PROPOSTA DO CURSO

Peso Avaliação
1) A proposta é adequadamente concebida, apresentando objetivos, áreas de concentração, linhas
de pesquisa e estrutura curricular bem definidos e articulados?

- Sim

Justificativa: A Proposta de curso é adequada e com uma área de concentração focada no mercado jornalístico - sendo o
primeiro programa de mestrado profissional no área com essa característica. Sua área de concentração é em
"Produção Jornalística e Mercado", com duas linhas de atuação: "Lógicas e Modelos de Gestão em
Jornalismo" e "Produção de conteúdo", cuja distinção é clara e pertinente à proposta.. A grade curricular é
composta de 20 disciplinas, sendo 3 obrigatórias e 17 eletivas, que atendem ao desenvolvimento da linhas.
Cada aluno cursa pelo menos 4 eletivas, para obter 16 créditos dos 24 necessários. A distribuição dos
professores pelas linhas e a atribuição de disciplinas aos mesmos é adequada e compatível com os objetivos
do curso. A instiuição desenvolve projetos de cooperação com várias insituições no Brasil e no exterior e já
dispõe de parcerias com empresas de comunicação (rádio, tv e internet) que favorecem a implementação do
curso.

3 - DIMENSÃO E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE

Peso Avaliação
1) O número de docentes, especialmente daqueles com tempo integral na instituição, é suficiente
para dar sustentação às atividades do curso, consideradas as áreas de concentração e o número de
alunos previstos?

- Sim

Justificativa: O corpo docente é formado por 9 Docentes Permanentes  e um colaborador. Todo o Núcleo Permanente têm
vinculo de 40 horas com a instuição, dedicando 30 horas semanais ao curso. Entre os nove DP, 5 tem menos
de 5 anos de doutoramento (7 são doutores pela USP, 1 pela PUC e 1 pela UFBA).  Todos os docentes
permanentes possuem alguma experiência de orientação: todos já orientaram TCC, 7 orientaram IC e 5 ESP.
A distribuição dos docentes permanentes pelas Lnhas é adequada, bem como sua inserção nas disciplinas. A
entrada prevista originalmente na proposta era de 25 alunos ano. Esse ingresso foi considerado excessivo, em
face da inexperiência do do corpo docente na orientação de pós-graduação strictu sensu. Face a isso, a
comissão da área solicitou diligência documental recomendando a redução do ingresso anual para 20 alunos,
até a consolidação do curso. ************
Em reposta a essa diligência, a instituição encaminhou ofício alterando para 20 o número de vagas anuais até
a consolidação do curso. Em face dessa modificação, esse aspecto recebeu avaliação

1/4 03/11/2015 às 15:29



Plataforma Sucupira Capes
Ficha de Avaliação

favorável.

4 - PRODUTIVIDADE DOCENTE E CONSOLIDAÇÃO DA CAPACIDADE DE PESQUISA

Peso Avaliação
1) O programa conta, especialmente no que se refere ao seu Núcleo de Docentes Permantes, com
grupo de pesquisadores com maturidade científica(*), demonstrada pela sua produção nos últimos
cinco anos, e com nível de integração que permitam o adequado desenvolvimento dos projetos de
pesquisa e das atividades de ensino e orientação previstos?

- Sim

Justificativa: A produção do corpo docente permanente é concentrada em livros e capítulos de livros, mas, considerada em
seu conjunto com a produção científica em periódicos qualificados, atende aos requisitos mínimos da área.
Parte sigificativa da produção bibliográfica em livros têm  caráter paradidático ou  voltada para a atualização de
estudantes e profissionais em relação a temas de interesse do curso como TV digital ou a relação do
jornalismo com as novas mídias.  Nesse sentido, tanto o volume e o perfil da produção são compatívies com
um  mestrado profissional em jornalismo, com o foco proposto, dando suporte as atividades de ensino e ao
desenvolvimento de projetos de pesquisa.  A produção técnica mostra-se igualmente satisfatória, destacando-
se a larga experiência profissional de vários docentes, incluindo-se no âmbito dessa, atividades de consutoria,
oferta de cursos e oficinas, e elaboraçao de material instrucional.  Todos os professores estão engajados em
projetos de pesquisa pertinentes às linhas.

Parecer da comissão de área sobre o mérito da proposta

Mestrado

Nota: 3

Aprovar: SIM

Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a distribuição de tal nota

As instalações atendem perfeitamente as necessidades do curso e a instituição mostra-se formalmente comprometida com sua
implmentação. A Proposta é conceitualmente adequada e com área de concentração focada no mercado jornalístico - sendo o
primeiro programa de mestrado profissional do país com essa característica. Sua área de concentração é em "Produção
Jornalística e Mercado", com duas linhas de atuação: "Lógicas e Modelos de Gestão em Jornalismo" e "Produção de conteúdo".
A grade curricular é composta de 20 disciplinas, sendo 3 obrigatórias e 17 eletivas, que atendem ao desenvolvimento da linhas.
A distribuição dos professores pelas linhas e a atribuição de disciplinas aos mesmos é adequada e compatível com os objetivos
do curso. A instituição está engajada em projetos de cooperação com várias insituições no Brasil e no exterior e já dispõe de
parcerias com empresas de comunicação que favorecem a implementação do curso. O corpo docente é formado por 9 Docentes
Permanentes  e um Colaborador. Todos os membros  do Núcleo Permanente possuem alguma experiência de orientação e têm
vinculo de 40 horas com a instituição, dedicando 30 horas semanais ao curso. Após diligência documental, reduziu-se a entrada
anual ao limite de 20 vagas até a consolidação do programa. A produção do corpo docente permanente. considerando livros e
artigos em periódicos, atende aos requisitos mínimos da área.  A produção técnica mostra-se igualmente satisfatória,
destacando-se a larga experiência profissional de vários docentes em atividades de consutoria, oferta de cursos e oficinas, bem
como na elaboração de material instrucional.  Todos os professores estão engajados em projetos de pesquisa pertinentes às
linhas e que dão suporte ao ensino e à pesquisa. Em face disso, encaminha-se a aprovação dessa proposta com nota 3.

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

REINALDO GIUDICI UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

JOSE ANTONIO ROCHA GONTIJO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

MAURICIO LISSOVSKY (Coordenador de Área) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

GISELA EGGERT STEINDEL (Coordenador Adj. Profissional) UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC)

MARISA BRASCHER BASILIO MEDEIROS (Coordenador Adjunto) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)

Complementos

Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a atribuição da nota

-
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Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho da proposta

-

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final da Comissão

Mestrado

Nota: 3

Aprovar: SIM

Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a distribuição de tal nota

Trata-se de proposta de criação de Mestrado Profissional em Produção Jornalística e Mercado (ESPM). A proposta tem apoio
institucional e foi aprovada em todas as instancias institucionais além de apresentar infraestrutura apropriada. A proposta
apresenta objetivos, linhas de pesquisa  e grade curricular estruturados e articulados. O corpo docente, é composto por 9
docentes permanentes e 1 colaborador, apresenta experiência e dedicação compatíveis com os critérios da área. A diligência
documental esclareceu eventuais dúvidas identificadas quanto ao ingresso anual de alunos até que ocorra a consolidação do
curso. O corpo docente permanente apresenta produtividade em pesquisa, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo
que atende aos critérios da área para implantação da proposta. Portanto, o CTC-ES acompanha a avaliação da área
recomendando a aprovação da proposta com a nota 3.
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Diligência(s) da Avaliação

Número/Ano: 52/2015

Tipo de Etapa: Avaliação

Status: DILIGÊNCIA RESPONDIDA - HOMOLOGADA

Data de Solicitação: 23/09/2015

Diligência Documental

Situação Atual: Homologada pelo Coordenador de Área

Justificativa: O curso preenche adequadamente os requisitos para a constituição de um mestrado
profissional. No entanto, a entrada prevista de 25 alunos por ano foi considerada demasiada
em face do pouca experiência do corpo docente na orientação de trabalhos de conclusão em
nível de pósgraduação  Recomenda-se que o curso reveja esse aspecto, admitindo em suas
primeiras edições, até sua consolidação, uma entrada de apenas 20 alunos por ano.

Parecer: O programa respondeu à diligência adequadamente, reduzindo o ingresso anual a 20 vagas.

Comissão Solicitante
Nome Instituição

REINALDO GIUDICI UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

JOSE ANTONIO ROCHA GONTIJO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

MARISA BRASCHER BASILIO MEDEIROS (Coordenador Adjunto) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)

GISELA EGGERT STEINDEL (Coordenador Adj. Profissional) UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC)

MAURICIO LISSOVSKY (Coordenador de Área) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)
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