
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
 

 

1 
Avenida Marechal Campos, 1468, Bonfim, Vitória/ES - CEP: 29.047-105 

Tel.: (27) 3335-7556 | secretaria.ppgcfar@gmail.com | www.farmacia.vitoria.ufes.br 
 

Relatório Autoavaliação e Acompanhamento de Egressos PPGCFAR 
 
Data da autoavaliação: Dezembro de 2019 
Número de egressos convidados: 41 
Número de egressos que responderam: 24 (~60 %) 
 

Há quantos anos você concluiu a graduação? 
  
   
< 2 anos 1 4,2 % 
entre 2 e 5 anos 12 50 % 
entre 5 e 10 anos 5 20,8 % 
> 10 anos 6 25 % 
 

 
 
 
Há quanto tempo você concluiu o mestrado no PPGCFAR? 
 
   
< 1 ano 5 20,8 % 
1 ano 4 16,7 % 
2 anos 8 33,3 % 
3 anos ou mais 7 29,2 % 
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Trabalhando em cargo técnico-administrativo na 
iniciativa privada ou como contratado no setor público 

 

Trabalhando em cargo técnico-administrativo no setor 
público (concursado) 

 

Trabalhando como professor de ensino fundamental, 
médio, técnico ou superior 
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O(A) orientador(a) apresentou 
disponibilidade para atendimento 
individual das suas demandas durante 
o seu mestrado 
 

Você manteve um bom 
relacionamento com o 

seu(sua) orientador(a) após 
finalizar o mestrado 

 

Você enviou todas as 
informações necessárias e 
executou todas as tarefas 
delegadas pelo seu(sua) 
orientador(a) durante a 
submissão/publicação de 
artigo decorrente do seu 
trabalho de mestrado, 
mesmo após sua defesa de 
mestrado 

izar o mestrado 
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Comentários, sugestões, críticas: 
 

1. Acredito que o programa poderia expandir e ter mais professores de outros campi 
além de Maruípe, pois existem excelentes professores no curso de farmácia, tanto 
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de São Mateus quanto em Alegre. Penso que isso seria muito benéfico para o 
crescimento do programa. 

 
2. Por ser um programa novo, a minha avaliação é 10 devido a estrutura do corpo 

docente, a dedicação dos professores, da secretaria e o esforço para que os alunos 
consigam bolsa. Indico o programa para outros colegas farmacêuticos. 

 
3. Em relação a ultima pergunta, já estou cursando o doutorado, mas o mestrado me 

acrescentou muito em todos os sentidos, só tenho a agradecer. 
 

4. O mestrado foi muito importante para mim em diversos aspectos. Mas gostaria de 
ressaltar apenas um aqui. Na época que estava cursando, houve uma mudança na 
maneira de dar a disciplina de docência. Houveram mais aulas sobre este assunto... 
metodologias ativas.. organização de plano de ensino.. plano de aula... isso foi 
muito importante para conseguir a vaga que tenho hoje como professora em uma 
IES. Entao vejo que além das disciplinas base também houve uma preocupação 
maior com está área.. afinal e um mestrado acadêmico! Deixo aqui a importância 
disso e destaco que vendo de perto os modelos de educação no ensino superior 
percebo o quanto isso é importante, principalmente porque os moldes estão 
mudando. Então, temos que acompanhar e nos capacitar para essas mudanças. De 
modo geral, gostaria de parabenizar todo corpo docente! Tive excelentes 
professores que me inspiram até hoje. Desejo o sucesso do programa e com certeza 
indicarei sempre aos meus colegas.  

 
5. Muito orgulho e carinho por vocês 

 
6. Disciplinas ministrada de maneira a auxiliar no desenvolvimento dos projetos como 

por exemplo, escrita de artigo científico outra opção seria implementar reuniões 
semanais valendo como CH da disciplina, creio que isso conduz o aluno esta sempre 
lendo e traçando modificações no projeto, caso necessário. Melhorar 
urgentemente a disciplina de estatística. Uma sugestão seria aproveitar os 
primeiros meses que o aluno não está com muito envolvido na parte experimental, 
e desenvolver artigos de revisão que auxilia no desenvolvimento do aluno e na 
avaliação do programa. 

 
 

 


