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1. APRESENTAÇÃO 

O acompanhamento de egressos é uma atividade essencial para os cursos 

acadêmicos de graduação e pós-graduação, tanto para avaliar a capacidade de 

impacto do curso na vida profissional dos seus egressos e na sociedade, quanto 

para estender o vínculo dos estudantes com o mundo acadêmico, oferecendo-

lhes suporte para a formação contínua. 

Com o intuito de desenvolver um sistema próprio de acompanhamento de 

egressos, o Programa de Pós-Graduação em Direito da UFOP (PPGD/UFOP) 

instituiu uma Comissão de Acompanhamento de Egressos, por meio da Provisão 

PPGD 09, de 22 de julho de 2020, integrada inicialmente pela Profa. Tatiana 

Ribeiro de Souza, Presidente, pelo Prof. Amauri Cesar Alves, pelos egressos 

Arísio Antônio Fonseca Júnior e Rafaela Leite, além do discente Rainer Bomfim, 

para mandato de dois anos. 

Ao longo do ano de 2020 a Comissão analisou diversos documentos que 

subsidiaram o debate acerca do que se pretende com um sistema de 

acompanhamento de egressos e qual modelo será capaz de responder às 

necessidades do PPGD/UFOP. Ressaltamos, preliminarmente, que o Projeto 

Pedagógico do Curso foi considerado o eixo norteador para as discussões no 

âmbito da Comissão, a partir do qual buscamos consolidar o perfil desejado para 

o egresso do nosso Programa e quais variáveis deveriam ser consideradas para 

verificar a efetividade da proposta do curso. 

Dentre os documentos que subsidiaram as reuniões e discussões da 

Comissão, destacamos o estudo realizada pela então acadêmica Riani Ferreira 

Guimarães, orientada pelo Prof. Amauri Alves sob o título “O curso de Direito da 

UFOP nos Exames de Ordem: Percepção dos Egressos 2010-2019” 

(GUIMARÃES, 2019), que possibilitou um profícuo debate acerca da experiência 

com o acompanhamento dos egressos da graduação em Direito da UFOP. 

Também foram utilizados o Documento de Área (MORAIS; PINTO; 

RODRIGUES, 2019) e a Ficha de Avaliação (MORAIS; PINTO; RODRIGUES, 

2020) da CAPES para o Direito; a IV Pesquisa do perfil do socioeconômico e 

cultural dos estudantes de graduação das instituições federais de ensino 

superior brasileiras (CUNHA, et al., 2016), realizada pelo Fórum Nacional de Pró-



4 

 

Reitores de Assuntos Estudantis (FONAPRACE); e a 5ª edição do livro 

“Repensando a Pesquisa Jurídica – Teoria e prática” (GUSTIN; DIAS; NICÁCIO, 

2020). 

Com base nos referidos textos e em diversos formulários de pesquisa, a 

Comissão elaborou uma proposta que foi submetida ao Colegiado em julho de 

2020 e posteriormente transformada no Sistema de Acompanhamento de 

Egressos do PPGD/UFOP que passamos a apresentar. 
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2. RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA DO PROGRAMA E O PERFIL DO 

EGRESSO 

É comum que os programas de pós-graduação, em razão da sua proposta, 

acabem criando um perfil mais ou menos coeso até mesmo nas pessoas 

interessadas em uma vaga no curso. Esse perfil vai se afunilando em razão do 

processo seletivo e da formação proporcionada pelo projeto implementado. 

Dessa forma, uma das constatações a serem feitas por meio de um sistema de 

acompanhamento de egressos é se o Programa está formando profissionais que 

reflitam o curso ofertado. Por essa razão, não se pode analisar o perfil do 

egresso sem considerar o curso como um todo, desde a sua proposta até as 

suas práticas. 

Nesse sentido, destaca-se que a proposta do PPGD/UFOP busca a 

interdisciplinaridade, a interação entre a graduação e a pós-graduação em 

Direito, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a vinculação 

entre teoria e prática, por meio dos seus projetos vinculados. Conforme 

explicitado no Projeto Pedagógico, a criação do PPGD/UFOP foi fundamental 

para a fixação do corpo docente com perfil de pesquisador na instituição e para 

oferecer a formação continuada pública e de qualidade para os egressos da 

graduação em Direito da própria UFOP. Essa vocação, contudo, não impediu o 

Programa de atrair o interesse de graduados do Brasil inteiro e também do 

exterior, já tendo recebido alunos de diferentes países da América Latina, o que 

certamente se explica pela proposta comprometida com a diversidade e o 

pluralismo jurídico e epistemológico. 

2.1. Objetivos do Curso e estrutura curricular 

Antes, portanto, de apresentarmos o perfil esperado para os egressos do 

PPGD/UFOP, precisamos relembrar os objetivos definidos para o curso, 

expressos no seu projeto pedagógico nos seguintes termos: I– oferecer uma 

formação reflexiva e crítica do Direito, sob uma perspectiva interdisciplinar, 

capaz de dialogar com outras áreas do conhecimento e, assim, com as diversas 

compreensões de mundo; II – qualificar recursos humanos por meio da formação 

de professores, pesquisadores e profissionais capacitados para discutir e intervir 

nas questões complexas sobre diversidade e suas implicações jurídicas, 
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políticas e filosóficas; III – formar professores, pesquisadores e profissionais 

capazes de intervir na realidade, ultrapassando o dualismo teoria-prática; IV – 

proporcionar a formação científica aprofundada de pessoal para o ensino e o 

desenvolvimento de pesquisa e inovação, comprometidos com a ética, o respeito 

ao meio ambiente, a inclusão social, o bem econômico e o bem-estar da 

sociedade. 

Além dos seus objetivos, a estrutura curricular oferecida também 

representa importante ponto para compreensão do perfil esperado dos egressos 

do Programa, estrutura essa expressa em larga medida pelas disciplinas 

ofertadas, a saber: Metodologia da Pesquisa; Teoria da Justiça e Pluralismo; 

Igualdade na Diversidade; Pluralismo Epistemológico; Sujeito: Constituição e 

Identidades Culturais; Liberalismo Igualitário e Comunitarismo: debate sobre 

multiculturalismo, identidade e reconhecimento; Novo Constitucionalismo Latino-

Americano; Democracia Consensual; Novas Epistemologias para a Jurisdição; 

Teoria Crítica dos Direitos Fundamentais; Patrimônio Cultural e 

Reconhecimento; Posições Jurídicas Vulneráveis e Repercussões 

Organizacionais; Biodireito e reconhecimento; Direito, Trabalho e 

Vulnerabilidade; Justiça, Individualidade e Intersubjetividade: a psicologia moral 

na teoria política de Rawls. 

Não obstante se trate de Mestrado Acadêmico, para alcançar os objetivos 

anteriormente descritos, o PPGD da UFOP optou por não desconhecer a 

realidade fática circundante e especialmente os problemas sociais e jurídicos da 

Região dos Inconfidentes, de Minas Gerais, do Brasil e da América Latina. As 

disciplinas oferecidas, ainda que com aprofundada carga teórica, permitem 

reflexão acadêmica em torno da prática, sendo os alunos incentivados a atuar, 

com seus estudos, para o desenvolvimento local, regional e nacional, sobretudo. 

Assim, espera-se formar Mestres, professores e pesquisadores, com sólida 

carga cultural, humanística, teórica, filosófica e sociológica, mas que não se 

descuram do agir prático e que são preocupados com a sociedade que, afinal, é 

a destinatária de seus estudos acadêmicos. 
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2.2. Perfil almejado para os egressos 

É inegável que os objetivos do curso e sua estrutura curricular refletem 

uma proposta progressista, que desafia as práticas tradicionais do Direito e se 

propõem à formação crítica e transformadora, traduzida no nome da sua área de 

concentração: “Novos Direitos, Novos Sujeitos”. Além do seu caráter 

progressista, outra questão estrutural do programa que deve ser levada em 

consideração para a identificação do perfil do seu egresso é a titulação 

abrangente de “Mestre em Direito”. 

Assim, associando a abrangência das oportunidades profissionais para 

um “mestre em direito” com o diferencial de uma formação crítico-reflexiva, 

espera-se que os egressos do PPGD/UFOP tenham oportunidades de inserção 

profissional em diferentes ambientes de trabalho. Espera-se que a formação 

proporcionada pelo PPGD/UFOP, em nível de mestrado acadêmico, credencie 

seus egressos para atuarem como professores de Instituições de Ensino 

Superior públicas e privadas, bem como para as diferentes carreiras jurídicas e 

para a defesa, em diferentes frentes de trabalho, dos direitos humanos e da 

natureza. 

Diante disso, partindo do projeto pedagógico e das oportunidades oferecidas 

pelo Programa, por meio dos seus grupos de pesquisa, considera-se como perfil 

esperado dos egressos do PPGD/UFOP: significativa presença de egressos da 

graduação da própria UFOP, além de pessoas oriundas de diferentes parte do 

país e da América-Latina; presença de egressos de diferentes áreas de 

formação; profissionais preparados para atuação em qualquer carreira jurídica e 

em atividades profissionais de defesa de Direitos Humanos; capacidade crítico-

reflexiva e conhecimento aprofundado de tradições teóricas progressistas e 

contemporâneas. 
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3. SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO PPGD/UFOP 

 

3.1.  Metodologia adotada 

A Comissão de Acompanhamento de Egressos do PPGD/UFOP buscou 

desenvolver um sistema de acompanhamento com vistas à obtenção das 

informações necessárias para atender a três objetivos: 1) avaliar o cumprimento 

do projeto pedagógico, no que diz respeito à formação desejada e o impacto 

social do PPGD; 2) aperfeiçoar o curso ofertado e 3) responder aos 

questionamentos sobre os egressos do Programa constantes na ficha de 

avaliação da CAPES para a área do Direito. 

Como ponto de partida para a construção do sistema de 

acompanhamento de egressos do PPGD/UFOP, considerou-se o projeto 

pedagógico do curso como seu eixo norteador, tanto pela identificação do perfil 

desejado para o egresso do programa, quanto pela correlação entre esse perfil 

e o curso ofertado, conforme apresentado anteriormente. 

Diante desse desafio, de construir um sistema de acompanhamento de 

egressos que responda aos três objetivos apresentados, por meio de um 

acompanhamento sistemático durante os 5 anos subsequentes à conclusão do 

curso1, chegou-se a um formato de acompanhamento dividido em três etapas, 

denominadas, respectivamente: 

1) Primeira Consulta; 

2) Atualização de Dados; 

3) Encerramento do Quinquênio. 

 
De acordo com esse sistema, no primeiro ano após a defesa, todos os 

egressos devem preencher os 4 questionários que integram a etapa “Primeira 

Consulta”. Nos anos subsequentes, os egressos devem preencher apenas o 

questionário “Atualização de Dados”, até o quinto ano após a defesa da 

                                            
1 De acordo com a ficha de avaliação da CAPES para a área do Direito, item 2.2.2 [...] OBS. 1: 
“Considerar-se-ão egressos os titulados no período de até 5 anos após a titulação”. 
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dissertação, quando deverão preencher os questionários da etapa 

“Encerramento do Quinquênio”. 

A etapa “Primeira Consulta”, é formada por 4 questionários, sendo apenas 

um deles com identificação, para fins de coleta de informações atualizadas de 

contato dos egressos e de produção acadêmica de destaque para o Programa. 

Os demais questionários da Primeira Consulta são respondidos sem 

identificação, para deixar os consultados mais à vontade para responder, uma 

vez que se tratam de informações relevantes para traçar o perfil do egresso e 

avaliar o curso, contudo, sem a necessidade de associar as respostas às 

pessoas que respondem. 

Dessa forma, os questionários que compõem a Primeira Consulta são: 

 Questionário 1 - Atualização de dados e informações profissionais (com 

identificação) 

 Questionário 2 - Perfil socioeconômico (sem identificação) 

 Questionário 3 - Perfil profissional (sem identificação) 

 Questionário 4 - Avaliação do PPGD/UFOP (sem identificação) 

 
A segunda etapa do sistema de acompanhamento de egressos, que terá 

duração do segundo ao quarto ano após a defesa da dissertação, consiste em 

apenas um questionário, para fins de atualização de dados. 

A última etapa, por sua vez, denominada “Encerramento do quinquênio”, 

consiste na atualização de dados e em nova avaliação do PPGD, com o intuito 

de comparar a perspectiva dos egressos sobre a sua formação em nível de pós-

graduação ao longo do tempo. 

  

3.2. Metas e estratégias 

Atendendo às diretrizes do Projeto Pedagógico do PPGD/UFOP e do 

formulário de avaliação da Pós-Graduação em Direito, da CAPES, a Comissão 

definiu as seguintes metas e estratégias, para o acompanhamento de egressos: 
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Meta 1 (2020) – Instituição da Comissão e do Sistema de Acompanhamento 

de Egressos 

Estratégia 1 – Instituição de comissão mista, para mandato de 2 anos, integrada 

por docentes, discentes e egressos, a fim de construir uma proposta de sistema 

de acompanhamento de egressos capaz de produzir dados que também 

contribuam para o aperfeiçoamento do Programa 

Estratégia 2 – Definição da presidência da Comissão em exercício, da 

sistemática de trabalho e da forma de renovação da Comissão 

Estratégia 3 – Desenvolvimento de uma proposta de sistema de 

acompanhamento de egressos para posterior aprovação pelo Colegiado do 

Programa 

 

Meta 2 (2020 a 2023) – Implementação do Sistema de Acompanhamento de 

Egressos para o primeiro quinquênio do Programa – 2019 a 2023 

Estratégia 1 – Envolvimento do NTI para desenvolvimento da plataforma de 

aplicação do formulário de acompanhamento de Egressos 

Estratégia 2 – Aplicação do Formulário “Primeira Consulta” para as Turmas 

formadas em 2019 e 2020 e desenvolvimento do Primeiro Relatório de 

Acompanhamento de Egressos 

Estratégia 3 – Aplicação anual da “Primeira Consulta” para os concluintes e da 

“Atualização de Dados” para as/os demais egressas/os até o ano de 2023, 

quando deverá ser implementada pela primeira vez a etapa “Encerramento do 

quinquênio” 

 

Meta 3 (2024) – Implementação do Sistema Permanente de 

Acompanhamento de Egressos (SPAE) 

Estratégia 1 – Fazer um relatório do primeiro quinquênio de egressos do 

Programa 
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Estratégia 2 – Após Concluída a primeira etapa de implementação do Sistema 

de Acompanhamento de Egressos, correspondente ao fechamento do ciclo de 5 

anos após a formação da primeira turma do Programa, deverá ser feita uma 

revisão do planejamento para a implementação do SPAE 

Estratégia 3 – Implementação da reformulação do Sistema de 

Acompanhamento de Egressos, para se tornar o SPAE 

           Como se pode observar, o sistema de acompanhamento de egressos 

apenas adquirirá um fluxo regular de consulta a partir de 2023, quando se 

encerrará o quinquênio da primeira turma de mestres formados pelo 

PPGD/UFOP. Nessa ocasião deverá ser produzido um relatório com a primeira 

avaliação quinquenal do Programa e do próprio sistema de acompanhamento de 

egressos, para os ajustes que se fizerem necessários. 

  

3.3. Acompanhamento do destino e ambiente de atuação 

           Um dos critérios relevantes para o acompanhamento dos egressos é a 

identificação do destino e ambiente de atuação, principalmente quando se tem 

em vista tratar-se de um mestrado acadêmico. Para cumprir seus objetivos, o 

programa deve avaliar se está de fato contribuindo para a formação de mestres 

que têm a oportunidade de colocar em prática os estudos desenvolvidos durante 

o curso e/ou que dão continuidade à sua formação em nível de pós-graduação 

stricto sensu. 

           Para se ter um panorama preciso do destino e ambiente de atuação dos 

egressos do PPGD/UFOP, a comissão de acompanhamento de egressos 

considerou preliminar a informação sobre a colocação profissional do 

respondente antes do ingresso no mestrado. Dessa forma, no questionário “Perfil 

Profissional”, a identificação do destino e ambiente de atuação é analisada a 

partir da sua relação com a situação anterior à defesa da dissertação de 

mestrado. 

           Dentre os marcadores de interesse, para identificação do destino e 

ambiente de atuação, o sistema de acompanhamento de egressos analisa a 

colocação profissional especialmente em relação a: 
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1) instituições de ensino superior (públicas e privadas); 

2) programas de pós-graduação stricto sensu; 

3) carreiras jurídicas no serviço público; 

4) carreiras não jurídicas na Administração Pública; 

5) entidades da sociedade civil organizada; 

6) entidades privadas; 

7) escritórios de advocacia. 

  Dessa forma, o sistema de acompanhamento de egressos visa identificar 

de que maneira o PPGD/UFOP está contribuindo para a formação acadêmica no 

país, para a qualificação e progressão na carreira dos seus egressos e para as 

transformações sociais. 

  

3.4. Proteção de dados pessoais 

           Para fins de proteção de dados pessoais, conforme explicitado no item 

2.1., os questionários produzidos para o sistema de acompanhamento de 

egressos têm as suas respostas analisadas majoritariamente sem identificação 

do respondente. Nesse sentido, a identificação do egresso durante a consulta se 

restringe à atualização dos dados para contato e à autodeclaração de trabalhos 

de caráter inovador, para fins de indicação dos 5 trabalhos mais relevantes para 

o PPGD. 

Inobstante à preservação do anonimato em quase todas as informações 

obtidas, o sistema de acompanhamento de egressos requer em todos os 

questionários aplicados o consentimento prévio, livre e declarado de que o 

respondente foi devidamente informado de que a finalidade das informações 

coletadas é exclusivamente o conhecimento acerca do perfil dos egressos do 

Programa de Pós Graduação em Direito "Novos Direitos, Novos Sujeitos" da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e seu registro perante a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Para 

isso, o PPGD assegura, também de maneira expressa nos questionários, o seu 

compromisso legal e ético, como destinatário desses dados, de não revelar 

nomes e respostas individuais  
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3. AVALIAÇÃO 2019/2020 

 De acordo com a ficha de avaliação da CAPES para os programas de 

pós-graduação em Direito, o acompanhamento de egressos deve ser feito até o 

quinto anos após a defesa da dissertação de mestrado e o relatório deve refletir 

o quadriênio avaliado. 

No entanto, considerando que o Programa de Pós-Graduação em Direito 

da UFOP foi aprovado em 2017 e teve a sua primeira turma formada em 2019, 

no presente quadriênio somente será possível apresentar o acompanhamento 

dos egressos do biênio 2019/2020. 

Por essa razão e conforme explicitado no item anterior, o sistema de 

acompanhamento de egressos desenvolvido para o PPGD/UFOP somente 

adquirirá um fluxo regular a partir de 2023, quando teremos completado o 

primeiro quinquênio de turmas formadas. O presente relatório corresponde, 

portanto, ao acompanhamento dos egressos formados em 2019 e 2020, como 

se verá na apresentação que se segue. 

 

4.1. Representatividade dos dados coletados 

No primeiro biênio de turmas formadas, o PPGD/UFOP teve o total de 37 

defesas de dissertação de mestrado, sendo 17 no ano de 2029 e 20 no ano de 

2020. Desse universo de 37 egressos do PPGD/UFOP, tivemos na primeira 

etapa do processo de acompanhamento de egressos a participação de 32 

pessoas na resposta ao questionário identificado, dentre os quais 30 

responderam todos 4 questionários integrantes da “Primeira Consulta”. 

Independentemente de considerarmos os 32 participantes ou apenas os 30 

que responderam aos 4 questionários, podemos afirmar que a 

representatividade dos dados coletados é bastante expressiva, tendo em vista 

que em um caso ou outro a participação supera 80% dos egressos do Programa. 

A fim de ilustrar os dados coletados na Primeira Consulta, fazem parte do 

presente relatório, sob a forma de anexos, os resumos dos questionários 2 a 4, 

não tendo sido inserido o questionário 1 para resguardar os dados pessoais que 
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se encontram nele. Considerando que os resumos apresentam apenas a tela 

inicial do extrato de respostas, esclarecemos que, desde que resguardado o 

sigilo dos dados e respostas pessoais e a finalidade da consulta, as respostas 

completas encontram-se disponíveis na secretaria do PPGD/UFOP. 

 

4.2. Perfil socioeconômico dos egressos 

O perfil socioeconômico dos egressos do Programa foi objeto do 

Questionário 2 da “Primeira Consulta”. Esse questionário, integrado por 39 

questões, não requer do respondente qualquer forma de identificação, embora 

seu preenchimento esteja condicionado à declaração expressa de 

consentimento com o tratamento dos dados para os fins a que se destinam, isto 

é, identificação do perfil socioeconômico dos egressos do PPGD/UFOP e 

informação acerca desse perfil no relatório de avaliação do Programa pela 

CAPES. 

De acordo com o resultado do questionário 2, respondido por 31 pessoas, 

pudemos constatar que o PPGD/UFOP é cursado majoritariamente por mulheres 

(58,1%), pessoas solteiras (67,7%) e que conciliam o estudo com uma carga 

horária de trabalho de 40 horas semanais (58,1%), sem dependentes financeiros 

(74,2%), sendo majoritariamente provenientes de universidades públicas 

(64,5%), totalizando 14 pessoas (45%) graduadas na própria UFOP. 

     Praticamente a totalidade dos respondentes se declararam cisgênero 

(93,5%), os demais optaram por “não declarar”. Em relação à cor, 64,5% se 

declararam brancos e praticamente um terço se declarou “preto” ou “pardo” 

(9,7% e 22,6%, respectivamente). De acordo com a data de nascimento 

informada, contatou-se, ainda, que em 2020, a média de idade dos egressos das 

turmas de 2019 e 2020 era de 32 anos. Quase 100% dos consultados residem 

em zona urbana (96,8%), tendo apenas uma pessoa, das 31 entrevistadas, 

declarado viver na zona rural. 

     Na consulta sobre a cidade de residência antes da realização do mestrado, 

constatou-se que 100% dos egressos de 2019 e 2020 são provenientes do 

Estado de Minas Gerais, sendo praticamente 1/3 de Belo Horizonte, 1/3 da 
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região dos inconfidentes (Ouro Preto, Itabirito e Mariana) e 1/3 de outros 

municípios mineiros, revelando a importância regional do PPGD. Se por um lado 

os egressos das 2 primeiras turmas são integralmente de residentes em Minas 

Gerais, por outro lado, o perfil dos atuais alunos do Programa revela uma 

mudança nesse cenário, que certamente refletirá no relatório do próximo 

quadriênio. 

     Ainda sobre a cidade de residência dos egressos, destacamos que 42,9%  se 

mudaram para Ouro Preto durante o mestrado e 54,8% se mudaram de cidade 

após a conclusão do mestrado, revelando o impacto da pós-graduação nos 

fluxos migratórios. Quanto ao compartilhamento da moradia, quando 

perguntados sobre com quem reside, observou-se certo equilíbrio entre pessoas 

que residem sozinhas (35,5%) e pessoas que residem com cônjuges ou 

companheiros (38,7%), o restante (25,8%) reside com os pais e/ou irmãos. 

Em relação à área de formação na graduação, 100% dos entrevistados 

são bacharéis em Direito e apenas 2 possuem outra graduação, sendo um em 

Psicologia e outro em Ciências Biológicas. Em relação ao turno em que 

estudaram durante a graduação, não foi demonstrada predominância relevante, 

sendo 51,6% provenientes de cursos matutinos e 48,4% de cursos noturnos. 

Chamou a atenção o percentual de egressos que têm pessoas graduadas 

em seu núcleo familiar próximo, totalizando 93,5%, isto é, 29 dos 31 

entrevistados, sendo que 82,8% deles possuem irmãos ou irmãs com formação 

universitária, indicando uma mudança geracional no acesso ao ensino superior. 

Outra informação relevante é que 25% dos entrevistados têm alguém em seu 

núcleo familiar próximo com mestrado ou doutorado, quando dados da OCDE 

(2019) revelam que apenas 0,8% das pessoas de 25 a 64 anos no Brasil 

concluíram o mestrado, como relata matéria publicada pelo jornal Folha de São 

Paulo (2019). 

Quanto ao perfil econômico, os dados revelaram que quase um terço 

(32,3%) dos egressos foi bolsista da UFOP ou de alguma agência de fomento 

(CAPES ou FAPEMIG) e que antes de ingressarem no mestrado apenas 12,9% 

dos entrevistados tinham como única fonte de renda o auxílio de familiares ou 

não tinham nenhuma renda. Quase a totalidade dos egressos vivia de 
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rendimento de trabalho autônomo (41,9%) ou de salário como empregado ou 

servidor público (45,2%). 

Praticamente a metade dos egressos (51,6%) tinha a soma dos seus 

rendimentos enquadrada na faixa de zero a R$3.000,00 (três mil reais) antes de 

ingressar no mestrado, sendo 35,5% na faixa até 2 mil e 16,1% na faixa entre 2 

a 3 mil. Apenas 19,3% tinham a soma dos rendimentos enquadrada nas faixas 

acima de 5 mil reais. 

No entanto, após a conclusão do mestrado, houve, por um lado, uma 

redução do número de pessoas na faixa de rendimentos de até 3 mil, de 51,6% 

para 19,4% dos consultados, e por outro lado, nas faixas de rendimentos acima 

de 5 mil reais, houve um aumento de 19,3% para 48,4%, revelando que a 

titulação de mestre em Direito tende a contribuir para a melhoria da capacidade 

financeira dos egressos. 

Quando analisada a renda bruta familiar per capita média atual, observa-

se que menos de 10% estão nas faixas inferiores a 3 mil reais e praticamente a 

metade dos entrevistados (54,8%) estão nas faixas entre 3 e 7 mil reais. 

Em relação a quem mais contribui para a renda familiar atualmente, há a 

predominância do próprio entrevistado (45,2%) e em segundo lugar o cônjuge 

ou companheiro (22,6%). 

Por fim, em relação ao questionamento sobre a existência, no grupo 

familiar próximo, de pessoa com deficiência que necessite acompanhamento 

terapêutico sistemático, apenas 2 pessoas (6,9%) responderam que sim. 

 

4.3. Perfil profissional dos egressos  

 O perfil profissional dos egressos foi objeto do questionário 3 da “Primeira 

Consulta”, que também contém questões relacionadas à produção acadêmica e 

foi respondido por 30 pessoas. Além dos dados obtidos por meio do questionário 

3, as questões relativas à produção científica constantes no questionário 1 

subsidiaram a identificação do perfil profissional dos egressos do PPGD/UFOP, 

que passamos a descrever. 



17 

 

 

4.3.1. Volume da produção intelectual dos egressos 

De acordo com o levantamento feito por meio do questionário 3, como resultado 

da produção acadêmica dos egressos, após a defesa de dissertação, sem 

coautoria com professor do PPGD, identificou-se a publicação de:  

 9 artigos científicos em revistas estratificadas com qualis B; 

 13 artigos científicos em revistas não avaliadas com qualis  

 26 capítulos de livros;  

 8 livros; 

 2 livros organizados; 

 10 trabalhos completos publicados em anais de congressos, sendo 2 em 

eventos internacionais e 8 em eventos nacionais; 

 16 resumos publicados em anais de congressos  

 

De acordo com o levantamento feito por meio do questionário 3, como resultado 

da produção acadêmica dos egressos, após a defesa de dissertação, em 

coautoria com professor do PPGD, do programa de Pós-graduação em Direito 

“Novos Direitos, Novos Sujeitos”, identificou-se a publicação de:  

 1 artigo científico em revistas estratificada com qualis A; 

 11 artigos científicos em revistas estratificadas com qualis B; 

 3 artigos científicos em revistas não avaliadas com qualis; 

 15 capítulos de livros; 

 1 livro; 

 1 livro organizado; 

 7 trabalhos completos publicados em anais de congressos, sendo 2 em 

eventos internacionais e 5 em eventos nacionais; 

 7 resumos publicados em anais de congressos.  

 

 Em resposta ao questionário 3 houve relatos de diminuição da produção 

intelectual após a conclusão do mestrado, revelando que o curso funciona como 
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um catalisador de trabalhos científicos, mas precisa desenvolver mecanismos 

para maior envolvimento com os egressos e criação de oportunidades para eles. 

Também pôde ser observado que após a conclusão do mestrado, o volume de 

produção acadêmica dos egressos é maior sem a coautoria de professores do 

Programa, reforçando a necessidade de fortalecimento do elo entre os egressos 

e o PPGD. 

 

4.3.2. Qualidade da produção intelectual dos egressos 

A fim de avaliar qualitativamente a produção intelectual dos egressos do 

PPGD/UFOP, consideramos necessário identificar se os objetivos do curso 

estão refletidos na sua atuação profissional, pois a qualidade da produção se 

revela pela efetividade da formação proporcionada pelo curso. Para isso, 

inserimos no “questionário 3” uma pergunta sobre o impacto do mestrado na 

atividade profissional em relação a: 

 capacidade de aprofundar conhecimentos técnicos e científicos de forma 

autônoma; 

 atuação profissional reflexiva e crítica; 

 atuação profissional em diálogo com outras áreas do conhecimento e, 

assim, com as diversas compreensões de mundo; 

 capacidade de alinhar conhecimentos teóricos e práticos; 

 capacidade e oportunidade de discutir e intervir nas questões complexas 

sobre diversidade, desenvolvimento social e suas implicações 

jurídico,  político e filosóficas; 

 utilidade do conhecimento experienciado no mestrado para o 

desempenho profissional atual. 

Todos os itens foram apresentados como uma afirmação, que deveria ser 

assinalada caso fosse considerada verdadeira. Apenas o último item foi 

apresentado como uma afirmação negativa, nos seguintes termos: “você sente 

que o conhecimento experienciado no mestrado não é necessário para o seu 

desempenho profissional atual”. 
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O conjunto de respostas revela que pelo menos 86,7% dos egressos se 

consideram capacitados para aprofundar conhecimentos técnicos e científicos 

de forma autônoma; 93,3% declararam atuar profissionalmente de maneira 

reflexiva e crítica; 80% dialogam com outras áreas do conhecimento em sua 

atuação profissional; 73,3% consideram ter capacidade de alinhar 

conhecimentos teóricos e práticos; 80% se sentem capacitados e demandados 

para discutir e intervir nas questões complexas sobre diversidade, 

desenvolvimento social e suas implicações jurídico,  político e filosóficas; e 

apenas 6,7% (2 pessoas dentre os entrevistados) consideram que o 

conhecimento experienciado no mestrado não é necessário para o seu 

desempenho profissional atual. 

Ao considerarmos o impacto do curso na atuação profissional como variável 

qualitativa da produção intelectual dos egressos, podemos constatar que o 

desempenho dos egressos do PPGD/UFOP é altamente satisfatório.  

 

4.3.3. Produção média de egressos  

 Assim, considerando os dados acima, observa-se que a produção média 

dos egressos, relativa às duas turmas formadas em 2019 e 2020 do Programa 

de Pós-graduação “Novos Direitos, Novos Sujeitos” é de 4,3 produtos 

bibliográficos por egresso, considerados os artigos científicos, livros, 

organização de livros, capítulos de livros, resumos e trabalhos completos 

publicados em anais de congressos, com e sem autoria de professores do 

Programa. 

 

4.3.4. Destino e atuação dos egressos 

 Antes de ingressar no PPGD/UFOP, a maioria dos egressos (69%) se 

dedicava à advocacia, sendo 41,4% em escritório próprio e 27,6% em escritório 

de terceiros. Apenas 10,3% se dedicava inteiramente aos estudos e uma única 

pessoa, dentre as 30 consultadas (isto é, 3,6%) lecionava em instituição de 

ensino superior. 
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Quando consultados sobre a situação profissional após a conclusão do 

mestrado, 72,7% dos egressos responderam que mantiveram a mesma que 

tinham anteriormente. Entretanto, quando perguntado se passaram a lecionar 

em instituição de ensino superior, 11 pessoas indicaram universidades, entre 

públicas e privadas, onde estão lecionando, o que significa um aumento de 10 

vezes em relação à situação anterior à entrada no PPGD/UFOP. Diante desse 

dado, pode-se concluir com segurança que o mestrado em Direito favoreceu a 

inserção dos egressos na carreira docente e que um terço deles passou a se 

dedicar a essa carreira após a conclusão do curso. 

Em relação ao exercício da advocacia, 30,8% declararam que após a 

conclusão do mestrado passaram a atuar na advocacia em escritório próprio e 

12,5% em escritório de terceiros. Como 69% dos egressos já atuavam na 

advocacia antes de ingressar no mestrado, os dados acima (cuja soma supera 

os 31% que não atuavam na advocacia) indicam que além de provável novos 

ingressos na advocacia, houve mudança na forma de exercê-la, com a mudança 

de escritório de terceiros para escritório próprio e vice-versa. 

Dentre outras novas atividades relatadas, após a conclusão do mestrado, 

destacamos uma de Professora substituta na própria UFOP, assessoramento 

jurídico no terceiro setor, e um ingresso na carreira militar da Força Aérea 

Brasileira, na função de Assessora Jurídica do Departamento de Ciência e 

Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e Chefe da Seção de Assessoria Jurídica, 

Investigação e Justiça do Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA), além de 

professora dos cursos de formação militar, no âmbito do DCTA. 

Em síntese, em relação ao destino e atuação dos egressos do Programa 

de Pós-graduação em Direito “Novos Direitos, Novos Sujeitos” identifica-se uma 

realidade plural, o que é característico do programa, a partir dos seguintes 

dados:  

 36,6% estão lecionando em instituições de ensino superior; 

 22,7% ingressou em programa de pós-graduação stricto sensu em nível 

de doutorado; 

 6,9% estão na Administração Pública em outros setores que não o de 

carreiras jurídicas; 
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 6,9% atuam junto à sociedade civil organizada; 

 pelo menos 30,8% atuam na advocacia*; 

 de 3,4 a 6,9% estão na iniciativa privada*. 

*A forma como o questionário 3 foi elaborado, com perguntas comparativas entre a 
situação anterior e a posterior ao mestrado, não permite aferir com precisão alguns 
percentuais, mas deixa claro os parâmetros mínimo e/ou máximo, que são suficientes 
para a análise acerca do destino e atuação dos egressos.  
 

4.3.5. Destaques nas atividades acadêmicas 

 Quando perguntado no questionário 1 (destinado à atualização de dados 

e informações profissionais com identificação) sobre a existência de algum 

elemento da produção acadêmica (dissertação, livro, artigo, etc.), após a defesa 

da dissertação de mestrado, que apresenta caráter inovador ou recebeu algum 

prêmio, foram apresentadas apenas 6 indicações, dentre os 32 questionários 

respondidos, a saber: 

Informações reservadas ao PPGD 

  

Por sua vez, quando sobre a existência de algum elemento da produção 

acadêmica (dissertação, livro, artigo, etc.), após a defesa da dissertação de 

mestrado, que apresenta relevância intelectual com vinculação à área de 

concentração, linha de pesquisa, ao projeto e à trajetória da equipe, foram 

apresentadas 14 respostas, a saber: 

Informações reservadas ao PPGD 

 

  As indicações acima foram transcritas tal como respondidas pelos 

respectivos egressos no questionário 1, e devem ser analisadas para fins de 

avaliação da pertinência da resposta para o que foi perguntado. Dessa forma, a 

Comissão de Acompanhamento de Egressos submete ao Colegiado do 

PPGD/UFOP as indicações feitas pelos egressos (ipsis litteris), para que sejam 

escolhidos aqueles que foram considerados destaques do Programa. 
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4.4. Avaliação dos egressos do programa em relação à formação recebida 

A terceira etapa do questionário respondido pelos egressos foi elaborado 

com 18 (dezoito) questões e tinha por objetivo extrair a avaliação de cada um 

deles acerca do PPGD "Novos Direitos, Novos Sujeitos".  O formulário foi 

preenchido por 30 (trinta) egressos. 

Para tanto, os egressos foram provocados para que se manifestassem diante 

de 14 assertivas, assinalando a alternativa corresponde a sua impressão, dentre 

as seguintes opções: 

 Concordo totalmente; 

 Concordo moderadamente; 

 Discordo totalmente; 

 Discordo moderadamente; 

 Não sei responder. 

As outras 4 (quatro) questões versavam, respectivamente, sobre: os 

motivos que influenciaram a escolha do PPGD/UFOP; as fragilidades do 

PPGD/UFOP (pergunta dissertativa); as vantagens do PPGD/UFOP (pergunta 

dissertativa); a mensagem que o entrevistado gostaria de deixar sobre a 

experiência no PPGD/UFOP.  

 A primeira questão apresentava a seguinte assertiva: “as metodologias de 

ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e 

desenvolver competências reflexivas e críticas, sob uma perspectiva capaz de 

dialogar também com outras áreas do conhecimento e, assim, com as diversas 

compreensões de mundo”. Ao julgarem a frase, 73,3% dos egressos 

concordaram totalmente com ela; 23,3 moderadamente e 3,4 discordaram 

moderadamente. 

Os egressos tinham a possibilidade de esclarecer a sua resposta ao item 

anterior, oportunidade na qual 5 (cinco) pessoas se manifestaram. 4 (quatro) 

pessoas manifestaram a importância da diversidade do PPGD para suas 

atividades atuais e 1 (uma) compartilhou sua percepção de que não há uma 
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adesão completa de todo o corpo docente ao projeto pedagógico e à proposta 

do programa. 

A segunda questão apresentava a seguinte assertiva: “as metodologias 

de ensino utilizadas no curso estavam comprometidas com a superação da 

tendência de cisão entre teoria e prática”.  Ao julgarem a frase, 40% dos 

egressos concordaram totalmente com ela; 46,7% concordaram 

moderadamente e 13,3% discordaram moderadamente. 

 Os egressos tinham a possibilidade de esclarecer a sua resposta ao item 

anterior, oportunidade na qual apenas 2 pessoas se manifestaram, sendo ambas 

para afirmar que nem todo o corpo docente do Programa está comprometido 

com a superação da cisão entre teoria e prática. 

 A terceira questão apresentava a seguinte assertiva: “as disciplinas 

ofertadas pelo PPGD "Novos Direitos, Novos Sujeitos" foram articuladas e 

coerentes com a área de concentração”. Ao julgarem a frase, 56,7% dos 

egressos concordaram totalmente com ela; 40% concordaram moderadamente 

e 3,3% discordaram moderadamente.  

  Os egressos tinham a possibilidade de esclarecer a sua resposta ao item 

anterior, oportunidade na qual 1 (uma) pessoa se manifestou para justificar a sua 

discordância ao item, alegando que não percebeu a disposição de todo o corpo 

docente em ministrar disciplinas adequadas ao projeto pedagógico do programa. 

 A quarta questão apresentava a seguinte assertiva: “as disciplinas 

ofertadas pelo PPGD "Novos Direitos, Novos Sujeitos" foram articuladas e 

coerentes com as linhas de pesquisa”. Ao julgarem a frase, 53,3% dos egressos 

concordaram totalmente e 47,7 concordaram moderadamente.  

 Os egressos tinham a possibilidade de esclarecer a sua resposta ao item 

anterior, oportunidade na qual 1 (uma) pessoa se manifestou para dizer que 

ainda haveria avanços necessários e possíveis para uma total concordância com 

a frase, contudo, não especifica quais seriam os avanços que ela consideraria 

necessários e possíveis. 

 A quinta questão apresentava a seguinte assertiva: “As disciplinas que 

cursei no PPGD "Novos Direitos, Novos Sujeitos" eram articuladas e coerentes 
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com a minha linha de pesquisa”. Ao julgarem a frase, 56,7% dos egressos 

concordaram totalmente com ela; 40% concordaram totalmente e 3,3% 

discordaram totalmente. 

 Os egressos tinham a possibilidade de esclarecer a sua resposta ao item 

anterior, oportunidade na qual 1 (uma) pessoa se manifestou, se limitando a 

dizer: “não totalmente”. 

 A sexta questão apresentava a seguinte assertiva: “as disciplinas que 

cursei no PPGD "Novos Direitos, Novos Sujeitos" eram articuladas e coerentes 

com o ementário previsto.” Ao julgarem a frase, 66,7% dos egressos 

concordaram totalmente com ela; 23,3% concordaram moderadamente e 10% 

discordaram moderadamente. 

Os egressos tinham a possibilidade de esclarecer a sua resposta ao item 

anterior, porém nenhuma pessoa se manifestou.  

A sétima questão apresentava a seguinte assertiva: “o corpo docente é 

comprometido com a proposta da área de concentração do PPGD "Novos 

Direitos, Novos Sujeitos.” Ao julgarem a frase, 73,3% dos egressos concordaram 

totalmente com ela; 20% concordaram moderadamente e 6,7% discordaram 

moderadamente. 

Os egressos tinham a possibilidade de esclarecer a sua resposta ao item 

anterior, oportunidade na qual 1 (uma) pessoa se manifestou, afirmando que não 

há esse comprometimento por todo o corpo docente. 

A oitava questão apresentava a seguinte assertiva: “o PPGD "Novos 

Direitos, Novos Sujeitos" possui a infraestrutura adequada para melhor formação 

de seus/suas alunos/as, vinculada à produção intelectual – bibliográfica e/ou 

técnica”. Ao julgarem a frase, 53,3% dos egressos concordaram moderadamente 

com ela; 30% concordaram totalmente e 16,7% discordaram moderadamente. 

Os egressos tinham a possibilidade de esclarecer a sua resposta ao item 

anterior, oportunidade na qual 4 (quatro) pessoas se manifestaram de forma 

similar, criticando a insuficiência da biblioteca e a ausência de uma sala de 

estudos para os alunos do PPGD na EDTM. 
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A nona questão apresentava a seguinte assertiva: “os Planos de Ensino 

e ementários são cumpridos em seus objetivos, conteúdos, atividades e 

avaliação”.  Ao julgarem a frase, 66,7% dos egressos concordaram totalmente 

com ela; 26,7% concordaram moderadamente e 6,6% discordaram 

moderadamente. 

Os egressos tinham a possibilidade de esclarecer a sua resposta ao item 

anterior, contudo nenhuma pessoa se manifestou. 

A décima questão apresentava a seguinte assertiva: “a bibliografia 

indicada pelos/as professores/as estava disponível na biblioteca e/ou foi 

disponibilizada de forma digital”. Ao julgarem a frase, 60% dos egressos 

concordaram totalmente com ela; 30% concordaram moderadamente; 6,7% 

discordaram moderadamente e 3,3% discordaram totalmente. 

Os egressos tinham a possibilidade de esclarecer a sua resposta ao item 

anterior, contudo nenhuma pessoa se manifestou. 

A décima primeira questão apresentava a seguinte assertiva: “os/as 

professores/as são assíduos e cordiais na relação com os/as alunos/as, 

apresentando disponibilidade para atendimento fora do horário da aula”. Ao 

julgarem a frase, 60% dos egressos concordaram totalmente com ela; 36,7% 

concordaram moderadamente e 3,3% discordaram moderadamente. 

Os egressos tinham a possibilidade de esclarecer a sua resposta ao item 

anterior, oportunidade na qual 4 (quatro) pessoas se manifestaram. Duas 

pessoas reclamaram da postura e comportamento de alguns professores, sem 

citar nomes. Uma pessoa relatou que são raras as exceções para a assertiva e 

outra pessoa destacou positivamente o trabalho de sua orientadora e 

coorientadora.   

A décima segunda questão apresentava a seguinte assertiva: “a 

experiência obtida no PPGD "Novos Direitos, Novos Sujeitos" capacitou você 

para discutir e intervir nas questões complexas sobre diversidade, 

desenvolvimento social e suas implicações jurídico, político e filosóficas.” Ao 

julgarem a frase, 80% dos egressos concordaram totalmente com ela e 20% 

concordaram moderadamente. 



26 

 

Os egressos tinham a possibilidade de esclarecer a sua resposta ao item 

anterior, oportunidade na qual 1 (uma) pessoa se manifestou para compartilhar 

como a sua formação no PPGD está sendo empregada na sua atuação 

profissional. 

A décima terceira questão pedia que os egressos indicassem: “o(s) 

motivo(s) que influenciaram você na escolha do PPGD "Novos Direitos, Novos 

Sujeitos". Os egressos podiam assinalar quantas opções quisessem dentre: 

 Instituição; 

 área de concentração; 

 linhas de pesquisa; 

 corpo docente; 

 estrutura; 

 localidade e 

 outros motivos.   

A instituição apareceu em 80% das respostas; as linhas de pesquisa em 

76,7%; o corpo docente em 70%; a área de concentração em 66,7%; a localidade 

em 63,3%; a estrutura em 13,3% e outros motivos em 13,3%. 

Os egressos tinham a possibilidade de esclarecer a sua resposta ao item 

anterior, especificando outros motivos, nessa oportunidade 4 (pessoas) 

incluíram os seguintes: 

 comprometimento ético-político-intelectual do corpo docente; 

 reconhecimento público de determinado docente e 

 ensino gratuito de qualidade. 

A décima quarta questão apresentava a seguinte assertiva: “fiquei satisfeito 

com o atendimento da coordenação”. Ao julgarem a frase, 73,3% dos egressos 

concordaram totalmente com ela e 26,7% concordaram moderadamente. 

 Os egressos tinham a possibilidade de esclarecer a sua resposta ao item 

anterior, oportunidade na qual 1 (uma) pessoa manifestou preferência por dois 

dos três coordenadores do programa, justificando o fato dos dois serem 

acessíveis aos alunos, sem identificar qualquer um deles. 
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A décima quinta questão apresentava a seguinte assertiva: “fiquei 

satisfeito com o atendimento da secretaria”. Ao julgarem a frase, 43,3% dos 

egressos concordaram totalmente com ela e 43,3% concordaram 

moderadamente; 10% discordaram moderadamente e 3,4% discordaram 

totalmente. 

Os egressos tinham a possibilidade de esclarecer a sua resposta ao item 

anterior, oportunidade na qual 1 (uma) pessoa manifestou sua insatisfação com 

o atendimento da secretaria. 

A décima sexta questão provocou os egressos para que indicassem as 

fragilidades do PPGD “Novos Direitos, Novos Sujeitos”. Dos 30 (trinta) egressos 

que responderam ao questionário, apenas 16 (dezesseis) responderam esse 

item. A maioria das respostas se direcionaram ao PPGD, ao corpo docente ou a 

estrutura. As respostas indicam os seguintes pontos deficitários do PPGD: 

 ausência de disciplinas no período noturno; 

 número reduzido de bolsas e crítica ao critério meritocrático de 

distribuição; 

 o ingresso de alunas/os que são totalmente contrários à área de 

concentração e à linha de pesquisa do PPGD; 

 ausência de periódico da própria instituição; 

 críticas quanto à internacionalização do PPGD, pela inexistência de metas 

bem definidas e para além dos países latinos, bem como pela ausência 

de referência estrangeira; 

 disciplinas e materiais, em geral, voltados a uma única visão de mundo; 

 falta de interação entre as linhas 1 e 2; 

 ausência de disciplinas práticas; 

 falta de comunicação entre o PPGD e os alunos. 

As respostas indicam os seguintes pontos deficitários da estrutura física e de 

apoio institucional do PPGD: 

 ausência de biblioteca e local para estudo (crítica com 4 incidências 

similares); 

 atendimento da secretaria e inobservância dos procedimentos e prazo; 
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 alternância frequente na coordenação do PPGD e ausência de 

diversidade de gênero; 

 falta de comunicação entre o PPGD e os alunos. 

As respostas indicam os seguintes pontos deficitários do corpo docente: 

 comportamento desrespeitoso de alguns professores em relação aos 

seus orientandos (crítica com três incidências similares).  

A décima sétima questão provocou os egressos para que indicassem quais 

os pontos que merecem ser ressaltados do PPGD “Novos Direitos, Novos 

Sujeitos”. Dos 30 (trinta) egressos que responderam ao questionário, apenas 14 

(quatorze) responderam esse item. Para consolidação dessas respostas elas 

serão agrupadas em referência ao conteúdo do que foi objeto de destaque para 

os egressos. A maioria das respostas se direcionaram ao PPGD e/ou ao corpo 

docente, sendo apenas uma em referência a estrutura do PPGD.  

 As respostas que enaltecem o PPGD destacam o seguinte: 

 a maturidade do programa e a expectativa e possibilidade do seu 

crescimento; 

 a proposta do projeto político pedagógico da área de concentração e das 

linhas de pesquisa; 

 a interdisciplinaridade, principalmente entre o direito com as áreas da 

educação, psicologia e da sociologia;  

 a possibilidade de compreensão do ser humano e como ele se relaciona 

em sociedade; 

 as pesquisas sobre estudos decoloniais; 

 linhas de pesquisas inovadoras; 

 a dimensão empírica das pesquisas desenvolvidas e a abertura para 

inovação teórica.  

As respostas que enaltecem o corpo docente destacam o seguinte: 

 o acolhimento, compreensão e orientação de alguns orientadores para 

com seus orientandos; 

 a qualidade, competência e acessibilidade do corpo docente; 
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 o comprometimento com uma produção acadêmica de altíssima 

qualidade; 

 a facilidade de contato e diálogo entre os docentes e discentes; 

 a presença de professores de renome nas linhas de pesquisa; 

 a organização de congressos e eventos com participação dos alunos do 

programa. 

Por fim, a décima oitava questão pedia que os alunos deixassem uma 

mensagem sobre o programa. Dos 30 (trinta) egressos que responderam ao 

questionário, apenas 16 (quatorze) responderam esse item. Nessa oportunidade 

os egressos registraram a importância da formação obtida no PPGD para o seu 

desenvolvimento crítico, acadêmico e profissional. As mensagens serão 

transcritas abaixo para conhecimento do corpo docente e técnico administrativo 

acerca da relevância de todas e todos na transformação da vida dos egressos: 

 “A minha experiência se resume em uma palavra: gratidão.” 

 “Fiquei muito satisfeito com o PPGD/UFOP. Foi uma experiência 

excepcional em minha vida.” 

 “O PPGD me proporcionou, antes de tudo, emancipação/libertação das 

minhas próprias ignorâncias e vulnerabilidades e autoafirmação enquanto 

sujeita de direitos. Não sem razão, hoje adquiri uma posição no mercado 

de trabalho que responde/suplanta todos os óbices de chumbo 

preteritamente enfrentados. Acredito que essa ascensão profissional, 

num mercado extremamente misógino, ocorreu, sobretudo em razão da 

titulação e dos saberes empoderadores dele advindo. Assim, reafirmo i. a 

gratidão pelo privilégio dessa trajetória acadêmica e ii. a essencialidade 

da educação como fonte e força motriz de emancipação e de ruptura das 

violências invisíveis que oprimem a diversidade.” 

 “Minha experiência junto ao PPGD/UFOP foi ímpar. Na verdade, além de 

ser a realização de um grande sonho, minha vida pode ser dividida em 

antes e depois do Mestrado na UFOP. Especialmente do ponto de vista 

profissional, ser Mestre em Direito agregou muito ao meu "know how", 

tornando o meu currículo diferenciado.” 

 “Gratidão” 



30 

 

 “Como pessoa da classe trabalhadora que precisa estudar e trabalhar, 

que o programa sempre leve em consideração a necessidade da classe 

trabalhadora deste país acessar a universidade.” 

 “Foi muito positiva. O mestrado no PPGD/UFOP mudou minha vida 

profissional e pessoal. Passei a encarar a realidade de outra forma. Foi a 

realização de um grande sonho.” 

 “Boa experiência no geral. Muito engrandecedora.” 

 “Minha experiência no PPGD UFOP é de completa ruptura no melhor dos 

sentidos. Foi no PPGD/UFOP que pude aprender sobre as ferramentas 

para estudar o Direito com um olhar humano, além da frieza das normas, 

com foco em reflexões que possibilitem a promoção da diversidade e da 

igualdade, em especial no campo do Direito Privado. Do ponto de vista 

pessoal tive uma experiência incrível de descobertas relacionadas ao 

racismo, tendo acesso a pontos sobre o tema que ultrapassaram o campo 

acadêmico e me levaram a reflexões que me proporcionaram grande e 

inestimável crescimento e amadurecimento sobre esses aspectos da 

minha vida, do meu meio familiar e profissional.” 

 “O mestrado foi um divisor de águas. Sair da bolha social é uma travessia, 

que o PPGD/UFOP, sem dúvidas, me proporcionou vivenciar.” 

 “A experiência, como um todo, foi maravilhosa. Sempre questionei a 

minha adequação à academia, porém essa barreira foi quebrada no 

PPGD/UFOP, que me instrumentou para a prática da docência e da 

reflexão como pesquisador do Direito. Após o mestrado, verdadeiramente 

compreendi o que é pesquisa em Direito. Tanto a minha prática na área 

jurídica quanto na atividade de docência (iniciada durante o programa) 

tornaram-se mais sólidas. A experiência do mestrado permitiu, inclusive, 

pensar na possibilidade de um doutoramento. Agradeço aos 

comprometidos professores do programa, pois os senhores e senhoras 

são inspiração.” 

 “O programa é um verdadeiro fator de ascensão e representou uma virada 

substancial na minha forma de pensar. Sou muito grato à generosidade 

intelectual dos professores e professoras. Creio que a implementação de 
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critérios sociais/étnicos/de gênero para a implementação de bolsas de 

pesquisa seriam capazes de aprofundar mais ainda essa experiência.” 

 “Foi uma experiência muito enriquecedora. As disciplinas que cursei 

foram muito importantes para a minha formação tanto pessoal quanto 

acadêmica. As reflexões acadêmicas em sala me deram suporte para 

repensar o Direito a partir de uma perspectiva inclusiva. Minha avaliação 

é extremamente positiva para a minha formação.” 

 “Orgulho de ter feito parte e obrigado por ter em dado o substrato para 

avançar na minha pesquisa junto ao PPGD UnB” 

 “Sem dúvida alguma melhor muito as minhas aptidões profissionais e 

acadêmicas. Uma das experiências mais incríveis da minha vida.” 

 “Tive uma ótima experiência enquanto discente da UFOP, aprendizados 

para além da vida acadêmica; Oportunidades de conhecer e conviver com 

amigas e amigos discentes e professores e professoras muito especiais, 

pessoas que mantive debates, discussões, aprendizados e estudos 

relacionados a temas completamente diversos. Além disso, tive a 

oportunidade de ter como orientadora a Professora Tatiana Ribeiro e 

como coorientadora a professora Karine Gonçalves, mulheres 

inteligentíssimas e incríveis que me ajudaram na caminhada do 

mestrado.” 

 

4.4.1. Conclusão acerca da avaliação dos egressos em relação ao PPGD/UFOP 

A avaliação dos egressos do PPGD "Novos Direitos, Novos Sujeitos" em 

relação à formação recebida, indica que a maioria dos egressos concorda com 

as seguintes assertivas sobre o PPGD: 

1) as metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam os alunos 

a aprofundarem seus conhecimentos e a desenvolverem 

competências reflexivas e críticas, sob uma perspectiva capaz de 

dialogar também com outras áreas do conhecimento e, assim, com 

as diversas compreensões de mundo; 

2) as disciplinas ofertadas são articuladas e coerentes com a área de 

concentração;  



32 

 

3) as disciplinas ofertadas são articuladas e coerentes com as linhas 

de pesquisa; 

4) as disciplinas cursadas eram articuladas e coerentes com a linha 

de pesquisa; 

5) a experiência obtida no PPGD capacita seus discentes para 

discutir e intervir nas questões complexas sobre diversidade, 

desenvolvimento social e suas implicações jurídico, político e 

filosófica. 

 

 Sobre o corpo docente a maioria dos egressos concorda que: 

1) o corpo docente é comprometido com a proposta da área de 

concentração do PPGD;  

2) os Planos de Ensino e ementários são cumpridos em seus 

objetivos, conteúdos, atividades e avaliação; 

3) a bibliografia indicada pelos/as professores/as estava disponível 

na biblioteca e/ou foi disponibilizada de forma digital; 

4) os/as professores/as são assíduos e cordiais na relação com os/as 

alunos/as, apresentando disponibilidade para atendimento fora do 

horário da aula. 

 O índice de concordância é reduzido diante das seguintes assertivas: 

1) as metodologias de ensino utilizadas no curso estavam 

comprometidas com a superação da tendência de cisão entre 

teoria e prática; 

2) o PPGD "Novos Direitos, Novos Sujeitos" possui a infraestrutura 

adequada para melhor formação de seus/ suas alunos/as, 

vinculada à produção intelectual – bibliográfica e/ou técnica. 

 O percentual das respostas objetivas assinaladas pelos egressos em 

cada questão é consistente com os esclarecimentos adicionais prestados ao final 

de cada item, bem como com as respostas apresentadas acerca das fragilidades 

e dos pontos que merecem ser ressaltados do PPGD. Há um certo consenso 

quanto à inadequação – em algum grau - da infraestrutura do PPGD. Por outro 



33 

 

lado, as avaliações negativas relativas ao corpo docente que foram inseridas no 

campo destinado ao esclarecimento das respostas objetivas e na questão 16, 

sugerem que o problema seja pontual, uma vez que a maioria dos egressos 

concordaram com o comprometimento, competência e cordialidade dos 

professores ao responder as questões de nº, 7 e 11 além da indicação do corpo 

docente dentre os pontos altos do PPGD, na questão de nº 17. 

 Portanto, sugere-se a avaliação dos pontos de fragilidade pela 

coordenação do PPGD e, sobretudo, das questões relacionadas à infraestrutura, 

a fim de verificar a possibilidade de adequação desse item. Além disso, 

recomenda-se que os discentes respondam a um questionário de avaliação 

docente para cada disciplina e professor, semestralmente, como condição prévia 

para matrícula para o semestre seguinte.   
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19/03/2021 "Primeira Consulta" - Questionário 2 - Formulários Google

https://docs.google.com/forms/d/1bbq8in5kL3yyXJ8G04Hk6oMIn3kEXeX0npcjSiZhagg/edit#responses 1/20

31 respostas

Aceitando respostas

Declaro para os devidos fins que, enquanto titular dos dados pessoais que serão
registrados neste formulário, fui devidamente informada/o/e acerca da sua finalidade,
conhecimento acerca do perfil socioeconômico dos egressos do Programa de Pós
Graduação em Direito "Novos Direitos, Novos Sujeitos" da Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP) e registro perante a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES. Diante do compromisso legal e ético dos destinatários desses dados,
de não revelar nomes e respostas individuais, manifesto de forma livre, informada,
inequívoca e explícita o meu consentimento para que se realize o tratamento dos meus
dados pessoais pelo Programa de Pós Graduação em Direito "Novos Direitos, Novos
Sujeitos" da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), para fins de análise do perfil dos
egressos do Programa.

31 respostas

Resumo Pergunta Individual

Li e estou de acordo com a declaração
acima

100%

"Primeira Consulta" - Questionário 2

Perguntas Respostas 31

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=pt-BR&continue=https://docs.google.com/forms/d/1bbq8in5kL3yyXJ8G04Hk6oMIn3kEXeX0npcjSiZhagg/edit%3Fusp%3Dforms_home%26ths%3Dtrue


19/03/2021 "Primeira Consulta" - Questionário 2 - Formulários Google

https://docs.google.com/forms/d/1bbq8in5kL3yyXJ8G04Hk6oMIn3kEXeX0npcjSiZhagg/edit#responses 2/20

Sexo

31 respostas

Identidade de gênero

31 respostas

Feminino
Masculino
Não binário
Não quero declarar

38,7%

58,1%

Cisgênero
Transgênero
Não quero declarar

93,5%
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Cor:

31 respostas

Amarela
Branca
Parda
Preta
Indígena
Não quero declarar

9,7%

22,6%

64,5%
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Data de Nascimento

31 respostas

out. de 1973 23

fev. de 1979 15

mar. de 1980 13

out. de 1981 20

jan. de 1982 16

nov. de 1982 18

dez. de 1983 6

nov. de 1984 28

abr. de 1985 26

out. de 1985 22

mar. de 1987 12

ago. de 1987 14

ago. de 1988 26

mar. de 1989 10

out. de 1989 6

nov. de 1989 18

dez. de 1989 19

jan. de 1990 26

mai. de 1990 27

jul. de 1990 11

set. de 1990 29

jan. de 1991 3

fev. de 1991 9

jul. de 1991 26
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out. de 1991 10

dez. de 1991 27

jun. de 1992 6

nov. de 1992 13

out. de 1993 26

jan. de 1994 15

mar. de 1995 29

Estado civil:

31 respostas

Solteiro(a)
Casado(a)
Divorciado(a)
União estável
Viúvo(a)

29%

67,7%
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Ano de Ingresso no PPGD

31 respostas

Concluiu o Mestrado?

31 respostas

2017 2018 2019
0

5

10

15

20

16 (51,6%)

13 (41,9%)

2 (6,5%)

Sim
Não

100%
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Antes de entrar no Mestrado em Direito da UFOP (e como condição para isso), você se
graduou em

31 respostas

Se você se formou em área distinta do Direito ou em mais de um curso superior, indique
qual/quais

2 respostas

Direito e Psicologia

Ciências Biológicas e Direito

Em relação à sua graduação, você se formou em que tipo de IES?

31 respostas

Direito
Área distinta do Direito
Mais de um curso superior

93,5%

Instituição pública de ensino superior.
Instituição privada de ensino superior.
Em ambos os tipos de IES (pública e
privada).

32,3%

64,5%
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Qual o nome da Instituição de Ensino Superior (IES) na qual você concluiu a sua
graduação?

31 respostas

Se você se formou em mais de uma IES, antes de entrar para o PPGD/UFOP, indique o nome da
instituição da sua segunda graduação

3 respostas

Universidade FUMEC - Psicologia

NÃO.

UFSJ

Centro Universitár…
Centro Universitár…

Escola Superior D…
PUC MG

Pontifícia Universi…
UFOP

UFSJ e UFOP
UNIVERSIDADE…

Universidade Fed…
Universidade Fed…

Universidade
0

1

2

3

4

1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)

2 (6,5%)2 (6,5%)2 (6,5%)

1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)

2 (6,5%)2 (6,5%)2 (6,5%)

3 (9,7%)3 (9,7%)3 (9,7%)

1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)

2 (6,5%)2 (6,5%)2 (6,5%)

1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)

4 (12,9%)4 (12,9%)4 (12,9%)

2 (6,5%)2 (6,5%)2 (6,5%)

1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (31 (31 (3
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Em qual turno, majoritariamente, cursou sua graduação?

31 respostas

Em seu núcleo familiar próximo há Graduados?

31 respostas

Noturno
Matutino
Vespertino

51,6%

48,4%

Sim
Não

93,5%
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Em caso afirmativo na pergunta anterior, gentileza selecionar a baixo.

29 respostas

Em seu núcleo familiar próximo há Pós-Graduados em sentido estrito, Mestrado ou
Doutorado?

31 respostas

0 5 10 15 20 25

Pai

Mãe

Tio/Tia

Irmãos/irmãs

Cônjuge ou companheiro(a)

Filhos(as)

12 (41,4%)12 (41,4%)12 (41,4%)

15 (51,7%)15 (51,7%)15 (51,7%)

9 (31%)9 (31%)9 (31%)

24 (82,8%)24 (82,8%)24 (82,8%)

10 (34,5%)10 (34,5%)10 (34,5%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

Sim
Não

74,2%

25,8%
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Em caso afirmativo na pergunta anterior, gentileza selecionar a baixo.

8 respostas

Cidade de residência antes do ingresso no PPGD:

31 respostas

0 1 2 3 4 5

Pai

Mãe

Tio/Tia

Irmãos/irmãs

Cônjuge ou companheiro(a)

Filhos(as)

2 (25%)2 (25%)2 (25%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (25%)2 (25%)2 (25%)

5 (62,5%5 (62,5%5 (62,5%

3 (37,5%)3 (37,5%)3 (37,5%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

BELO HORIZONTE
Belo Horizonte

Belo Horizonte (MG)
Conselheiro Lafaiete

Ipatinga/MG
Itabirito/MG

Juiz de Fora/MG
Mariana

Ouro Preto
Visc

0

2

4

6

8

1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)

7 (22,6%)7 (22,6%)7 (22,6%)

1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)

7 (22,6%)7 (22,6%)7 (22,6%)

1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,1 (3,1 (3,
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Durante o Mestrado você se mudou para Ouro Preto?

31 respostas

Houve mudança de cidade após a conclusão do Mestrado?

31 respostas

Sim
Não58,1%

41,9%

Não
Sim54,8%

45,2%
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Você reside com quem? Marque todas as alternativas verdadeiras.

31 respostas

O imóvel em que você reside é:

31 respostas

Se você marcou "Nenhuma das alternativas anteriores" na questão anterior, indique em que tipo
de imóvel você reside.

0 resposta

Ainda não há respostas para esta pergunta.

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

Sozinho(a)

Pai

Mãe

Irmãos

Cônjuge ou companheiro(a)

Filhos(as)

Outros

11 (35,5%)11 (35,5%)11 (35,5%)

4 (12,9%)4 (12,9%)4 (12,9%)

6 (19,4%)6 (19,4%)6 (19,4%)

4 (12,9%)4 (12,9%)4 (12,9%)

12 (38,7%)12 (38,7%)12 (38,7%)

4 (12,9%)4 (12,9%)4 (12,9%)

1 (3,2%)1 (3,2%)1 (3,2%)

Emprestado ou cedido.
Próprio em pagamento.
Alugado
Próprio já quitado
Nenhuma das alternativas anteriores

16,1%

19,4%

58,1%
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Seu imóvel de residência está localizado em?

31 respostas

Foi bolsista durante o Mestrado?

31 respostas

Zona rural
Zona urbana
Comunidade indígena
Comunidade quilombola.

96,8%

Sim
Não

67,7%

32,3%
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Em caso afirmativo da questão anterior, informe qual agência de fomento.

10 respostas

Qual era sua principal fonte de renda antes do Mestrado?

31 respostas

Se você marcou "Nenhuma das alternativas anteriores" na questão anterior, indique qual era a
sua principal fonte de renda antes do mestrado.

0 resposta

Ainda não há respostas para esta pergunta.

Bolsista UFOP CAPES CAPES e UFOP FAPEMIG UFOP
0

1

2

3

4

1 (10%)

3 (30%)

1 (10%) 1 (10%)

4 (40%)

Salário, Empregado ou Servidor Público
Rendimento de trabalho autônomo
Bolsa
Auxílio de familiares
Nenhum rendimento
Nenhuma das alternativas anteriores

9,7%

41,9%

45,2%
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Durante o Mestrado você conciliou trabalho e estudo?

31 respostas

Em caso afirmativo da questão anterior, informe a carga horária semanal de trabalho.

18 respostas

Sim
Não41,9%

58,1%

40 horas de trabalho/semana
De 30 a 39 horas de trabalho/semana
De 20 a 29 horas de trabalho/semana
de 10 a 19 horas de trabalho/semana
Menos de 10 horas de trabalho/semana

11,1%

16,7%
16,7%

55,6%
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Faixa em que se enquadrava a soma de seus rendimentos antes de ingressar no Mestrado:

31 respostas

Faixa em que se enquadra a soma de seus rendimentos atuais:

31 respostas

Até R$2.000,00.
De R$2.001,00 a R$3.000,00
De R$3.001,00 a R$4.000,00
De R$4.001,00 a R$5.000,00
De R$5.001,00 a R$6.000,00
De R$6.001,00 a R$7.000,00
De R$7.001,00 a R$8.000,00
De R$8.001,00 a R$9.000,00

1/2

9,7%

12,9%

16,1%

16,1%

35,5%

Até R$2.000,00.
De R$2.001,00 a R$3.000,00
De R$3.001,00 a R$4.000,00
De R$4.001,00 a R$5.000,00
De R$5.001,00 a R$6.000,00
De R$6.001,00 a R$7.000,00
De R$7.001,00 a R$8.000,00
De R$8.001,00 a R$9.000,00

1/2

12,9%

9,7%22,6%

16,1%

16,1%
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Renda bruta familiar “per capita” média atual:

31 respostas

Quem mais contribui para a renda do grupo familiar atualmente?

31 respostas

Se você marcou "Nenhuma das alternativas anteriores" na questão anterior, indique quem mais
contribui para a renda do grupo familiar atualmente.

2 respostas

Há contribuição equivalente.

Meu esposo, que é servido público.

Até R$2.000,00.
De R$2.001,00 a R$3.000,00
De R$3.001,00 a R$4.000,00
De R$4.001,00 a R$5.000,00
De R$5.001,00 a R$6.000,00
De R$6.001,00 a R$7.000,00
De R$7.001,00 a R$8.000,00
De R$8.001,00 a R$9.000,00

1/2

16,1%9,7%

9,7%

16,1%

12,9% 16,1%

Eu mesmo(a)
Pai
Mãe
Cônjuge ou companheiro(a))
Nenhuma das alternativas anteriores

22,6%16,1%

12,9%

45,2%
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Há alguém que dependa financeiramente de você?

31 respostas

Em caso afirmativo da questão anterior, indique quem. Marque todas as alternativas
verdadeiras.

8 respostas

Sim
Não

74,2%

25,8%

0 1 2 3 4

Pai

Mãe

Cônjuge ou companheiro(a))

Filhos(as)

Outra(s) pessoa(s)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

3 (37,5%)3 (37,5%)3 (37,5%)

1 (12,5%)1 (12,5%)1 (12,5%)

4 (50%)4 (50%)4 (50%)

2 (25%)2 (25%)2 (25%)
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Existe em seu grupo familiar próximo pessoa com deficiência que necessite
acompanhamento terapêutico sistemático?

29 respostas

Em caso afirmativo, quem?

2 respostas

Sim
Não

93,1%

Pai
Mãe
Cônjuge ou companheiro(a))
Filhos(as)
Irmãos
Outro(s)

50%

50%
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30 respostas

Aceitando respostas

Declaro para os devidos fins que, enquanto titular dos dados pessoais que serão
registrados neste formulário, fui devidamente informada/o/e acerca da sua finalidade,
conhecimento acerca do perfil profissional dos egressos do Programa de Pós Graduação
em Direito "Novos Direitos, Novos Sujeitos" da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
e registro perante a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -
CAPES. Diante do compromisso legal e ético dos destinatários desses dados, de não
revelar nomes e respostas individuais, manifesto de forma livre, informada, inequívoca e
explícita o meu consentimento para que se realize o tratamento dos meus dados pessoais
pelo Programa de Pós Graduação em Direito "Novos Direitos, Novos Sujeitos" da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), para fins de análise do perfil dos egressos do
Programa.

30 respostas

Resumo Pergunta Individual

Li e estou de acordo com a declaração
acima

100%

"Primeira Consulta" - Questionário 3

Perguntas Respostas 30

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=pt-BR&continue=https://docs.google.com/forms/d/1bAd-fWj4jBiBmFavR3DihsfPFSBzn5qgRYmYfuL9P2I/edit%3Fusp%3Dforms_home%26ths%3Dtrue
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QUESTÃO I - SITUAÇÃO ANTERIOR À ENTRADA NO PPGD/UFOP. Antes de ingressar no
PPGD/UFOP, qual era a sua situação profissional? (marque todas as alternativas
correspondentes)

29 respostas

Nenhuma das alternativas anteriores? Explique

1 resposta

Atuava como advogada empregada em organização sem fins lucrativos

Questão 2

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

desempregado/a
apenas estudava

lecionava em instituição de
ensino supe…

atuava como servidor/a público/a
fora d…

atuava na advocacia em
escritório de te…

atuava junto à sociedade civil
organiza…

2 (6,9%)2 (6,9%)2 (6,9%)
3 (10,3%)3 (10,3%)3 (10,3%)

2 (6,9%)2 (6,9%)2 (6,9%)
1 (3,4%)1 (3,4%)1 (3,4%)

2 (6,9%)2 (6,9%)2 (6,9%)
2 (6,9%)2 (6,9%)2 (6,9%)

12 (41,4%)12 (41,4%)12 (41,4%)
8 (27,6%)8 (27,6%)8 (27,6%)

2 (6,9%)2 (6,9%)2 (6,9%)
1 (3,4%)1 (3,4%)1 (3,4%)

2 (6,9%)2 (6,9%)2 (6,9%)
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QUESTÃO II - SITUAÇÃO APÓS A DEFESA DA DISSERTAÇÃO. Após concluir o mestrado no
PPGD/UFOP, qual passou a ser a sua situação profissional?(marque todas as alternativas
correspondentes)

22 respostas

Se você passou a lecionar em instituição de ensino superior pública, indique qual.

3 respostas

UFOP

NÃO.

Universidade Estadual de Minas Gerais

0 5 10 15 20

A mesma que tinha
anteriormente

Passei a ser desempregado/a

Passei a ser apenas estudante

Ingressei em outro mestrado

Ingressei no doutorado

Ingressei em uma pós-graduação
lato sen…

16 (72,7%)16 (72,7%)16 (72,7%)

3 (13,6%)3 (13,6%)3 (13,6%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

5 (22,7%)5 (22,7%)5 (22,7%)

1 (4,5%)1 (4,5%)1 (4,5%)
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Se você passou a lecionar em instituição de ensino superior privada, indique qual.

9 respostas

FUPAC - Mariana

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BELO HORIZONTE

Puc Minas Virtual

REDE DOCTUM

FAculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete- FDCL

PUC Minas

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga

Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP/Brasília)

FUPAC - Marina

Se você respondeu "Passei a atuar como servidor/a público/a fora da carreira jurídica", indique
qual.

0 resposta

Ainda não há respostas para esta pergunta.
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Você passou a atuar na advocacia em escritório próprio (sozinha/o ou em sociedade)? Se
já atuava antes, marque "não".

26 respostas

Você passou a atuar na advocacia em escritório de terceiros? Se já atuava antes, marque
"não".

24 respostas

Sim
Não

69,2%

30,8%

sim
não

12,5%

87,5%
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Se você passou a atuar na Administração Pública sem a condição de servidor/a, explique em que
condição. Se já atuava antes, não responda.

4 respostas

Professora Substituta

NÃO

Assessoramento jurídico no terceiro setor.

Passei a atuar como Militar da Aeronáutica - Força Aérea Brasileira, na qual exerço a função de Assessora
Jurídica do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e, atualmente, sou Chefe da
Seção de Assessoria Jurídica, Investigação e Justiça do Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA).
Enquanto Militar também passei a lecionar algumas aulas em cursos de formação militar, no âmbito do
DCTA.

Se você passei a atuar junto à sociedade civil organizada em atividade diversa a da advocacia,
explique qual. Se já atuava antes, não responda.

2 respostas

NÃO

Assessoria Técnica Independente da Bacia do Rio Paraopeba (atuando nas regiões 4 e 5) - Instituto
Guaicuy

Se você passou a atuar na iniciativa privada em atividades de outra natureza, explique qual. Se já
atuava antes, não responda.

3 respostas

Analista de Desenvolvimento, Treinamento e Cultura - Fundação Renova

AMPLIEI MINHA CLASSIFICAÇÃO DE ADVOGADO APÓS A TITULAÇÃO DE MESTRE - DE PLENO PARA
SÊNIOR

Assessoria Jurídica de entidade do terceiro setor
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Questão 3

QUESTÃO III - Impacto do mestrado na atividade profissional Considerando a sua
atividade atual, pode-se afirmar que no seu ambiente de trabalho(marque todas as
alternativas verdadeiras):

30 respostas

Questão 4

0 10 20 30

você se sente capacitado para
aprofunda…

o você atua profissionalmente de
maneir…

o você atua profissionalmente em
diálog…

o você alinha conhecimentos
teóricos e …

o você se sente capacitado e
demandado …

o você sente que o conhecimento
experie…

26 (86,7%)26 (86,7%)26 (86,7%)

28 (93,3%)28 (93,3%)28 (93,3%)

24 (80%)24 (80%)24 (80%)

22 (73,3%)22 (73,3%)22 (73,3%)

24 (80%)24 (80%)24 (80%)

2 (6,7%)2 (6,7%)2 (6,7%)
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QUESTÃO IV - Qualidade da produção intelectual SEM coautoria com professor/a do PPGD
(correspondente a todo o período posterior à defesa de dissertação, INCLUINDO OS DADOS
EVENTUALMENTE JÁ INFORMADOS EM FORMULÁRIO ANTERIOR).Considerando TODO o
período APÓS A SUA DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO, pode-se afirmar, sobre a
produção intelectual, sem a coautoria de professor/a do PPGD, que você:

7 respostas

Publicou livro(s)

25 respostas

A obra fruto da dissertação está em fase de publicação; Sem coautoria do professor publiquei 2
resumos expandidos, e dois artigos em obras coletivas no ano de 2020.

Não tenho novas produções

Passei a ministrar palestras sobre racismo estrutural e práticas antirracistas, especialmente em para
empresas privadas.

Não publicou

Sinto-me segura e estimulada à pesquisa e publicações

Diminuí minha produção após o mestrado.

Após a conclusão do mestrado houve pouquíssima produção intelectual/acadêmica publicada. Iniciei
os estudos de áreas relacionadas ao Direito Aeroespacial, Tecnologias Aeroespacial e a relação com o
Direto Ambiental e Minerário e, também, outras áreas diversas (como direito penal/processual penal

0
1
2
3
4
5
6
7

1/2

24%

72%
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Organizou livro(s)

2 respostas

Publicou capítulo(s) de livro(s)

14 respostas

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

100%

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

28,6%

28,6%

42,9%
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Publicou artigo(s) em revista(s) com conceito qualis B (1, 2, 3 e 4)

6 respostas

Publicou artigo(s) em revista(s) com conceito qualis A (1 e 2)

0 resposta

Ainda não há respostas para esta pergunta.

Publicou artigo(s) em revista(s) não avaliadas com qualis

9 respostas

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

16,7%

16,7%

66,7%

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

44,4%

55,6%
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Apresentou resumo(s) publicado(s) em anais de congresso

6 respostas

Apresentou trabalho(s) completo(s) publicado(s) em anais de congresso(s)nacional(is)

3 respostas

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

33,3%

66,7%

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

33,3%

66,7%
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Apresentou trabalho(s) completo(s) publicado(s) em anais de
congresso(s)internacional(is)

2 respostas

Questão 5

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

100%
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QUESTÃO V - Qualidade da produção intelectual EM coautoria com professor/a do
PPGD(correspondente a todo o período posterior à defesa de dissertação, INCLUINDO
OSDADOS EVENTUALMENTE JÁ INFORMADOS EM FORMULÁRIO ANTERIOR).Considerando
TODO o período APÓS A SUA DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO, pode-se afirmar, sobre
a produção intelectual, em coautoria com professor/a do PPGD, que você:

8 respostas

Um artigo foi encaminhado para uma obra coletiva, em fase de publicação; 1 artigos foram encaminhados
para revistas com qualis, ainda não analisados no ano de 2020.

Tem um artigo aprovado aguardando publicação

Apesar de manter contato com grupo de pesquisa, não efetuei publicação em parceria com Professor do
PPGD.

Não publicou

Não publicamos

Diminuí a produção intelectual.

Publicado artigo em revista de conceito qualis C (Revista Fundamento - UFOP)

Não houve produção intelectual após a defesa de dissertação do mestrado.

Publicou livro(s)

1 resposta

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

100%
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Organizou livro(s)

2 respostas

Publicou capítulo(s) de livro(s)

8 respostas

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

100%

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

12,5%

50%

37,5%
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Publicou artigo(s) em revista(s) com conceito qualis B (1, 2, 3 e 4)

6 respostas

Publicou artigo(s) em revista(s) com conceito qualis A (1 e 2)

1 resposta

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

33,3%

16,7%

50%

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

100%
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Publicou artigo(s) em revista(s) não avaliadas com qualis

2 respostas

Apresentou resumo(s) publicado(s) em anais de congresso

5 respostas

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

50%

50%

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

20%

80%
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Apresentou trabalho(s) completo(s) publicado(s) em anais de congresso(s)nacional(is)

2 respostas

Apresentou trabalho(s) completo(s) publicado(s) em anais de
congresso(s)internacional(is)

1 resposta

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

50%

50%

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

100%
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Formulário da etapa "Primeira Consulta"
do sistema de acompanhamento de
egressos do PPGD/UFOP
30 respostas

Publicar análise

https://docs.google.com/forms/d/13LpiFXky9HZhYdNUaSxufT6iRYVyDSLNwuYduXgiETw/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics
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Declaro para os devidos fins que, enquanto titular das informações que
serão registrados neste formulário, fui devidamente informada/o/e acerca
da sua finalidade, avaliação do Programa de Pós Graduação em Direito
"Novos Direitos, Novos Sujeitos" da Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP) e registro perante a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior - CAPES. Diante do compromisso legal e ético dos
destinatários dessas respostas, de não revelar nomes e respostas
individuais, manifesto de forma livre, informada, inequívoca e explícita o
meu consentimento para que se realize o tratamento das minhas respostas
pelo Programa de Pós Graduação em Direito "Novos Direitos, Novos
Sujeitos" da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), para fins de
avaliação do Programa.

30 respostas

Li e estou de acordo com a
declaração acima

100%
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1. As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a
aprofundar conhecimentos desenvolver competências reflexivas e críticas,
sob uma perspectiva capaz de dialogar também com outras áreas do
conhecimento e, assim, com as diversas compreensões de mundo.

30 respostas

Caso queira, esclareça sua resposta à questão anterior:

5 respostas

A experiência de estudar na UFOP foi completamente transformadora não só
pessoalmente quanto na visão de diversidade que consigo ter no dia a dia do
trabalho.

Não percebi uma adesão completa de todo o corpo docente ao projeto pedagógico e
à proposta do programa.

Muito do conhecimento adquirido tem me auxiliado no desenvolvimento do trabalho

Além do aprofundamento no Direito Ambiental e nos Direitos da Natureza, as
metodologias utilizadas no curso influenciaram diretamente na minha vida
profissional atual. A prática da assessoria jurídica no âmbito da Aeronáutica é
extremamente variada, a cada momento estamos trabalhando em uma área e com
desafios distintos, que incluem, por exemplo, de licenciamentos ambientais de
usinas, contratação com a administração pública e apuração de crimes e
transgressões militares, dentre outros. Além disso, ter a oportunidade de lecionar em
cursos de formações militares para militares com realidades tão distintas, como por
ex., soldados e médicos, possibilitam o reconhecimento, aplicação e
desenvolvimentos dessas competências reflexivas e críticas.

Concordo totalmente
Concordo moderadamente
Discordo totalmente
Discordo moderadamente
Não sei responder

23,3%

73,3%
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2. As metodologias de ensino utilizadas no curso estavam comprometidas
com a superação da tendência de cisão entre teoria e prática.

30 respostas

Caso queira, esclareça sua resposta à questão anterior:

2 respostas

Não percebi disposição em avançar nesse sentido, por parte do corpo docente.

Há ainda forte referencial teórico e um tímido referencial prático. Exemplo. Havia
pessoas que tratavam de questões carcerárias sem que os pesquisadores tivessem
pisado sequer uma vez em um presídio.

3. As disciplinas ofertadas pelo PPGD "Novos Direitos, Novos Sujeitos"
foram articuladas e coerentes com a área de concentração.

30 respostas

Concordo totalmente
Concordo moderadamente
Discordo totalmente
Discordo moderadamente
Não sei responder

13,3%

46,7%

40%

Concordo totalmente
Concordo moderadamente
Discordo totalmente
Discordo moderadamente
Não sei responder.

40%

56,7%
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Caso queira, esclareça sua resposta à questão anterior:

1 resposta

Não percebi a disposição de todo o corpo docente em ministrar disciplinas adequadas
ao projeto pedagógico do programa.

4. As disciplinas ofertadas pelo PPGD "Novos Direitos, Novos Sujeitos"
foram articuladas e coerentes com as linhas de pesquisa.

30 respostas

Caso queira, esclareça sua resposta à questão anterior:

1 resposta

Ainda há avanços necessários e possíveis.

Concordo totalmente
Concordo moderadamente
Discordo totalmente
Discordo moderadamente
Não sei responder

46,7%

53,3%



19/03/2021 Formulário da etapa "Primeira Consulta" do sistema de acompanhamento de egressos do PPGD/UFOP

https://docs.google.com/forms/d/13LpiFXky9HZhYdNUaSxufT6iRYVyDSLNwuYduXgiETw/viewanalytics 6/17

5. As disciplinas que cursei no PPGD "Novos Direitos, Novos Sujeitos" eram
articuladas e coerentes com a minha linha de pesquisa.

30 respostas

Caso queira, esclareça sua resposta à questão anterior:

1 resposta

Não totalmente.

6. As disciplinas que cursei no PPGD "Novos Direitos, Novos Sujeitos" eram
articuladas e coerentes com o ementário previsto.

30 respostas

Concordo totalmente
Concordo moderadamente
Discordo totalmente
Discordo moderadamente
Não sei responder

40%

56,7%

Concordo totalmente
Concordo moderadamente
Discordo totalmente
Discordo moderadamente
Não sei responder

10%

23,3%

66,7%
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Caso queira, esclareça sua resposta à questão anterior:

0 resposta

Ainda não há respostas para esta pergunta.

7. O corpo docente é comprometido com a proposta da área de
concentração do PPGD "Novos Direitos, Novos Sujeitos".

30 respostas

Caso queira, esclareça sua resposta à questão anterior:

1 resposta

Não existe esse comprometimento por todo o corpo docente.

Concordo totalmente
Concordo moderadamente
Discordo totalmente
Discordo moderadamente
Não sei responder

20%

73,3%
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8. O PPGD Novos Direitos, Novos Sujeitos possui a infraestrutura adequada
para melhor formação de seus/suas alunos/as, vinculada à produção
intelectual – bibliográfica e/ou técnica.

30 respostas

Caso queira, esclareça sua resposta à questão anterior:

4 respostas

Creio que a biblioteca possa melhorar, bem como oferecer um ambiente de estudos no
prédio do DEDIR para que os alunos e as alunas possam ficar nos intervalos das aulas e
reuniões.

Seria interessante a criação de uma sala/espaço, na qual os discentes pudessem se
reunir para estudos e discussões em grupos e estudos individuais. Durante o mestrado
senti dificuldade de encontrar locais para que isso pudesse ocorre, especialmente no
horários da manhã e noite, por conta das aulas da graduação. Acho que deve ser um
espaço para além da biblioteca que existe no campus.

Os (as) Professores(as) são excelentes. Porém, a biblioteca ainda é deficitária. Além
disso, é necessário ousar mais no sentido de internacionalização do Programa.

Faltam salas para que os mestrandos possam estudar e realizar os grupos de pesquisa.

Concordo totalmente
Concordo moderadamente
Discordo totalmente
Discordo moderadamente
Não sei responder

16,7%53,3%

30%
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9. Os planos de ensino e ementários são cumpridos em seus objetivos,
conteúdos, atividades e avaliação.

30 respostas

Caso queira, esclareça sua resposta à questão anterior:

0 resposta

Ainda não há respostas para esta pergunta.

10. A bibliografia indicada pelos/as professores/as estava disponível na
biblioteca e/ou foi disponibilizada de forma digital.

30 respostas

Concordo totalmente
Concordo moderadamente
Discordo totalmente
Discordo moderadamente
Não sei responder

26,7%

66,7%

Concordo totalmente
Concordo moderadamente
Discordo totalmente
Discordo moderadamente
Não sei responder

30%

60%
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Caso queira, esclareça sua resposta à questão anterior:

1 resposta

A maior parte da Bibliografia é digital. Infelizmente, a bi

11. Os/as professores/as são assíduos e cordiais na relação com os/as
alunos/as, apresentando disponibilidade para atendimento fora do horário
da aula.

30 respostas

Concordo totalmente
Concordo moderadamente
Discordo totalmente
Discordo moderadamente
Não sei responder

36,7%

60%
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Caso queira, esclareça sua resposta à questão anterior:

4 respostas

Alguns professores não são cordiais, mostrando-se grosseiros, inclusive publicamente.

São raras as exceções.

Sou muito grata a minha orientadora, Tatiana Ribeiro, que se disponibilizava para
reuniões semanais, nas quais estudávamos juntas os Diretos da Natureza. Também sou
muito grata a minha orientadora e coorientadora, Karine Gonçalves, que por diversas
vezes me receberam em suas casas para discussões, debates e correção da
dissertação.

Assíduos e disponíveis sim. Porém, eu, como membro de minoria racial e sexual, ainda
senti um certo desconforto na fala e na postura de alguns(as) Professores(as). O
Programa busca dar visibilidade a novos direitos e novos sujeitos. Por isso, devemos
tomar cuidado com algumas palavras e posturas.

12. A experiência obtida no PPGD "Novos Direitos, Novos Sujeitos"
capacitou você para discutir e intervir nas questões complexas sobre
diversidade, desenvolvimento social e suas implicações jurídico, político e
filosóficas.

30 respostas

Concordo totalmente
Concordo moderadamente
Discordo totalmente
Discordo moderadamente
Não sei responder

20%

80%
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Caso queira, esclareça sua resposta à questão anterior:

1 resposta

Como trabalho na Assessoria Jurídica, Investigação e Justiça de uma organização
militar, também trabalho diretamente com a apuração de procedimentos administrativos
e Inquéritos Policiais Militares. Desse modo, foi possível participar de apurações
envolvendo casos em que houve violência contra as mulheres, violência de gênero, e a
busca pela proteção das mulheres, nos quais entendo que a minha atuação foi resultado
da formação decorrente do mestrado focada nos novos direitos, novos sujeitos e na
defesa dos direitos humanos.

13. Marque o(s) motivo(s) que influenciaram você na escolha do PPGD
Novos Direitos, Novos Sujeitos:

30 respostas

0 10 20 30

Instituição

Área de Concentração

Linhas de pesquisa

Corpo docente

Estrutura

Localidade

Outros motivos

24 (80%)24 (80%)24 (80%)

20 (66,7%)20 (66,7%)20 (66,7%)

23 (76,7%)23 (76,7%)23 (76,7%)

21 (70%)21 (70%)21 (70%)

4 (13,3%)4 (13,3%)4 (13,3%)

19 (63,3%)19 (63,3%)19 (63,3%)

4 (13,3%)4 (13,3%)4 (13,3%)
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Caso queira, esclareça sua resposta à questão anterior:

4 respostas

Todas opções anteriores.

Comprometimento ético-político-intelectual do corpo docente que trata do tema de meu
interesse.

ENSINO GRATUITO QUALIDADE

Tinha interesse em pesquisar sobre o "novo constitucionalismo latino-americano" e a
professora Tatiana Ribeiro era uma grande referência.

14. Fiquei satisfeito com o atendimento da Coordenação do Programa.

30 respostas

Caso queira, esclareça sua resposta à questão anterior:

1 resposta

houve coordenador bastante inacessível. os outros dois fizeram excelente trabalho.

Concordo totalmente
Concordo moderadamente
Discordo totalmente
Discordo moderadamente
Não sei responder

26,7%

73,3%
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15. Fiquei satisfeito com o atendimento da secretaria do Programa.

30 respostas

Caso queira, esclareça sua resposta à questão anterior:

1 resposta

Atendimento deficitário e irregular; servidor público não comprometido.

Concordo totalmente
Concordo moderadamente
Discordo totalmente
Discordo moderadamente
Não sei responder

10%

43,3%

43,3%
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16. Quais são as fragilidades do PPGD "Novos Direitos, Novos Sujeitos"?

14 respostas

Maior interação entre Linha 1 e 2.

Biblioteca

Atendimento da Secretaria Acadêmica; postura arrogante de alguns professores.

Comunicação com os alunos

Ausência de uma biblioteca

Incompatibilidade entre a prática de alguns membros do corpo docente e o projeto
pedagógico.

A infraestrutura é deficiente. Não havia espaço reservado para o PPGD na unidade,
de forma que em várias ocasiões não havia sala para que as aulas fossem
ministradas.

INFLEXIBILIDADE DOS HORÁRIOS DE AULA PARA PERÍODO NOTURNO, LIMITAÇÃO
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17. Quais são os pontos que merecem ser ressaltados do PPGD "Novos Direitos,
Novos Sujeitos"?

14 respostas

A formação excepcional da visão humana aplicada ao Direito.

A autonomia crítica repassa aos alunos e alunas.

Excelente área de concentração e linhas de pesquisa; alguns professores
extremamente comprometidos; professores de renome nas linhas de pesquisa;
organização de congressos e eventos com participação dos alunos do programa.

A proposta do projeto político pedagógico e as linhas de pesquisa

Compromisso e coerência dos professores

1. O corpo docente capacitado e disponível para atender ao mestrando. 2. Linhas de
pesquisas inovadoras.

QUALIDADE E ACESSIBILIDADE DO CORPO DOCENTE.

Corpo docente competente, boa estrutura, facilidade de contato e diálogo entre
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18. Você poderia deixar uma mensagem sobre sua experiência no PPGD/UFOP?

16 respostas

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço - Política de
Privacidade

Minha experiência no PPGD UFOP é de completa ruptura no melhor dos sentidos. Foi
no PPGD/UFOP que pude aprender sobre as ferramentas para estudar o Direito com
um olhar humano, além da frieza das normas, com foco em reflexões que
possibilitem a promoção da diversidade e da igualdade, em especial no campo do
Direito Privado. Do ponto de vista pessoal tive uma experiência incrível de
descobertas relacionadas ao racismo, tendo acesso a pontos sobre o tema que
ultrapassaram o campo acadêmico e me levaram a reflexões que me
proporcionaram grande e inestimável crescimento e amadurecimento sobre esses
aspectos da minha vida, do meu meio familiar e profissional.

O programa é um verdadeiro fator de ascensão e representou uma virada substancial
na minha forma de pensar. Sou muito grato à generosidade intelectual dos
professores e professoras. Creio que a implementação de critérios sociais/
étnicos/de gênero para a implementação de bolsas de pesquisa seriam capazes de
aprofundar mais ainda essa experiência.

A experiência, como um todo, foi maravilhosa. Sempre questionei a minha
adequação à academia, porém essa barreira foi quebrada no PPGD/UFOP, que me
instrumentou para a prática da docência e da reflexão como pesquisador do Direito.
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