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Síntese	das	considerações	feitas	pelas	
áreas	

1.	Ciclo	de	avaliação	e	seminário	de	acompanhamento	
2.	Ficha	de	avaliação	
3.	Avaliação	de	propostas	de	cursos	novos	
4.	Acompanhamento	de	egressos	
5.	Produção	bibliográfica	em	periódicos	e	eventos	

	a.	Classificação	de	periódicos	
6.	Classificação	de	livros	
7.	Produtos	tecnológicos,	educacionais	e	arXs<cos	
8.	Curso	de	excelência	
9.	Assimetrias	regionais	
10.	Cursos	de	doutorado	com	nota	3	



Ciclo	de	avaliação	e	seminário	de	
acompanhamento	

*	 Seminários	 de	 acompanhamento	 (ou	 de	 meio	 termo)	 a	
serem	 realizados	 2	 anos	 antes	 da	 avaliação	 quadrienal,	 de	
forma	 a	 dar	 aos	 programas	 retrato	 geral	 de	 seu	
desempenho,	podendo	a	autoavaliação	ser	um	 instrumento	
para	essa	a<vidade.	
	
*	 Relevância	 de	 visita	 aos	 programas	 iden<ficados	 como	
frágeis	 na	 Quadrienal	 e	 nos	 próprios	 seminários	 de	
acompanhamento.	



Ficha	de	avaliação	

•  A	 ficha	 de	 avaliação	 expressa	 o	 modelo	 de	 avaliação	 que	
prevalece	há	algumas	décadas.		

	
	
•  Estabelece	 quesitos	 de	 avaliação	 que	 têm	 determinados	
pesos.	



	
Possíveis	alterações	para	a	Ficha	de	

avaliação	
	•  As	 porcentagens	 da	 atual	 ficha	 não	 são	 inteiramente	

adequadas	 para	 a	 avaliação	 de	 todos	 os	 programas:	 é	 certo	
que	 a	 produção	 intelectual	 (ar<gos	 e	 outros	 itens)	 deve	 ser	
valorizada,	mas	 a	 pós-graduação	 é,	 eminentemente,	 espaço	
de	formação	de	mestres	e	doutores.		

	
•  A	 inserção	 social	 poderá	 ser	 eventualmente	 mais	 bem	
compreendida	 como	 impacto	 de	 natureza	 diversa	 que	 deva	
ter	 importância	 considerável	 dependendo	 do	 perfil	 do	
programa.		



Avaliação	de	proposta	de	cursos	
novos	

Os	novos	cursos	de	pós-graduação	são	aprovados	com	nota	mínima	
de	3	para	o	mestrado	e	4	para	o	doutorado.	Ao	não	ser	aprovado	um	
pedido	para	um	curso	de	mestrado,	por	exemplo,	ela	recebe	nota	2	
ou	1.		
	
Essa	escolha	de	nota	não	é	importante,	uma	vez	que	seu	significado	
é	 apenas	 de	 não	 aprovação	 do	 curso.	 Assim,	 antes	 de	 qualquer	
avaliação	 de	 desempenho	 é	 conferida	 uma	 nota	 o	 que	 difere	 de	
todos	os	outros	cursos	que	são	avaliados	quadrienalmente.		



Sugestão	para	avaliação	de	APCN	

Um	 curso	 ao	 ser	 criado	 teria	 sua	 aprovação,	 mas	 não	
teria	 uma	 nota.	 A	 concessão	 desta	 nota	 seria	 feita	 por	
ocasião	da	avaliação	quadrienal.	
	
Pode	ser	notado	que	esta	mudança	abre	a	possibilidade	
de	 uma	 reavaliação	 da	 escala	 de	 notas	 usada	 para	
classificar	os	programas.	



Acompanhamento	de	
egressos	

•  Valorizar	a	empregabilidade,		
•  Contribuição	social	ofertada	por	seus	egressos,		
•  Estatura	profissional	a<ngida,		
•  Impacto	no	avanço	do	conhecimento	por	meio	de	publicações	ou	outras	

produções	intelectuais.		
	

•  Respeitar	as	condições	econômicas	e	sociais	da	região	na	qual	o	programa	
está	inserido,		

•  Observar	 os	 parâmetros	 de	 produ<vidade,	 entre	 outras	 caracterís<cas	
definidoras	da	munificência	do	mercado	e	aproveitamento	profissional	do	
<tulado.		

O	que	observar?	



Produção	bibliográfica	em	periódicos	
•  Sugestão	 de	 considerar	 na	 avaliação	 apenas	 os	
melhores	 produtos,	 indicados	 pelos	 programas,	 em	
número	flexível	por	área	de	avaliação,	como	forma	de	
focar	na	qualidade	da	produção	intelectual.	

	
•  Considerar	 o	 aspecto	 inovador	 na	 área,	 o	 fator	 de	
impacto	do	periódico	 e/ou	 as	 citações	que	os	 ar<gos	
receberam,	 podendo-se	 u<lizar,	 para	 a	 análise	 das	
citações,	os	produtos	de	dois	ciclos	de	avaliação	para	
os	melhores	 produtos	 no	 caso	 de	 áreas	 nas	 quais	 os	
produtos	demoram	a	ter	citações.	



Classificação	de	periódicos	

•  Divulgação	 dos	 critérios	 de	 classificação	 a	 cada	 2	 anos,	
atendendo	aos	Seminários	de	Acompanhamento	e	à	Avaliação	
Quadrienal.		

	
•  Critérios	convergentes	por	Grande	Área.		

	
	
	

	



Classificação	de	livros	
	
•  	 A	 classificação	 das	 obras	 demandará	 modificação	 na	 estrutura	 de	
inclusão	de	dados	na	Plataforma	Sucupira	rela<vos	a	livros.		

	
•  Será	necessário	criar	uma	funcionalidade	na	plataforma	para	a	inclusão	
dos	dados	e	que	também	possibilite	às	áreas	a	classificação	dos	 livros	
de	seus	programas,	segundo	critérios	específicos	por	área.		

•  Esta	 alteração	 na	 plataforma	 deverá	 contemplar	 a	 criação	 de	 um	
repositório.	 O	 programa	 ao	 cadastrar	 uma	 obra	 deverá	 incluir	 uma	
versão	digital,	que	será	usada	apenas	no	processo	de	classificação	e	de	
avaliação	dos	programas.		

	
•  O	resultado	da	classificação	de	cada	obra	ficará	disponível	para	consulta	
pública.	



A	Classificação	

•  A	classificação	poderá	ocorrer	em	uma	ou	duas	fases:	
	
	 	1.	A	primeira	considera	os	dados	descri<vos	da	

	obra	(formais);		
	

	 2.	 A	 segunda	 avalia	 o	 conteúdo	 da	 obra,	
	 considerando	 as	 três	 dimensões	 aprovadas	 pelo	
	 CTC	 em	 2009:	 relevância,	 inovação	 e	 impacto	
	potencial.	



A	Classificação	

•  Alteração	no	número	de	estratos,	incluindo	mais	um	(L1	
a	L5).		

•  Ordem	 dos	 estratos	 inver<da	 -	 sendo	 o	 estrato	 L1	 o	
mais	alto	e	o	L5	o	mais	baixo.	

•  Os	 livros	avaliados	em	cada	ciclo	de	avaliação	 (4	anos)	
serão	classificados	em	estratos	–	NC,	L1,	L2,	L3,	L4	e	L5.		



A	Classificação	

Os	livros	serão	classificados	nos	estratos	respeitando	as	
seguintes	regras:		
	
(1)  a	 quan<dade	 de	 Xtulos	 no	 estrato	 mais	 elevado	 (L1)	

deve	 ser	 menor	 do	 que	 a	 do	 2º	 estrato	 mais	 bem	
avaliado	(L2);		

(2)	 a	 soma	 do	 número	 de	 Xtulos	 nos	 três	 estratos	 mais	
altos	 deve	 ser	menor	 ou	 igual	 a	 50%	 do	 total	 dos	 Xtulos	
classificados.	



Produtos	tecnológicos,	
educacionais	e	arJs.cos	
•  Registros	de	produtos	sem	qualificação,		
•  Inclusão	de	dados	sobre	a	produção	tecnológica	na	Plataforma	Sucupira	deve	

ser	mais	bem	elaborada	pelos	programas;		
•  É	 necessário	 primeiro	 que	 fique	 mais	 claro	 qual	 a	 <pologia	 de	 produtos	

tecnológicos	 criada	 em	 2016	 pelo	 Grupo	 de	 Trabalho	 sobre	 produção	
tecnológica	cada	área	considerará;	

•  Criação	de	um	glossário	único	para	todas	as	áreas	sobre	os	<pos	de	produção	
tecnológica;		

•  O	 cadastro	 de	 produtos	 tecnológicos	 na	 Plataforma	 Sucupira	 demandará	 a	
criação	 de	 uma	 funcionalidade	 que	 permita	 às	 áreas	 procederem	 à	
classificação	dos	 produtos	 informados	pelos	 programas.	 Este	módulo	deverá	
permi<r	a	inclusão	de	documentos	digitais	sobre	os	produtos.	



Produção	Técnica	área	de	
Linguís<ca	e	Literatura	

EIXO	 1	 –	 Produtos	 e	 Processos:	 caracteriza-se	 pelo	 desenvolvimento	 de	 produto	
técnico	 ou	 tecnológico,	 passível	 ou	 não	 de	 proteção,	 podendo	 gerar	 a<vos	 de	
propriedade	industrial/propriedade	intelectual.		
	
1.  Desenvolvimento	de	material	didá<co	e	instrucional		
2.  Criação	de	sovwares	e	aplica<vos	
	

EIXO	 2	 -	 Formação:	 caracteriza-se	 por	 a<vidades	 de	 educação	 relacionadas	 a	
diferentes	níveis	de	formação	profissional,	com	público	alvo	 interno	ou	externo	à	
ins<tuição	de	origem.		
	
1.  Docência	em	a<vidade	de	capacitação	(cursos	de	curta	duração)		
2.  Organização	de	a<vidade	de	capacitação	



Produção	Técnica	área	de	
Linguís<ca	e	Literatura	
EIXO	 3	 –	 Divulgação	 da	 produção:	 a<vidades	 relacionadas	 à	 divulgação	 da	
produção	em	eventos	ou	similares.		
1.  Apresentação	de	trabalho	em	eventos	cienXficos		
2.  Palestra,	Conferência	e	Mesa-Redonda		
3.  Par<cipação	em	veículo	de	comunicação		
4.  Prefácio,	Posfácio	e	Apresentação	

EIXO	4:	Serviços	técnicos:	serviços	realizados	junto	à	sociedade/ins<tuições,	órgãos	
governamentais,	 agências	 de	 fomento,	 vinculados	 à	 assistência,	 extensão,	
produção	do	conhecimento.	
1.  Assessoria	e	consultoria		
2.  Organização	de	evento	
3.  Relatório	de	pesquisa	conclusivo	Par<cipação	do	docente	na	oferta	de	cursos	

de	curta	duração,	principalmente,	em	eventos	cienXficos.		



Estra<ficação	desses	produtos	

Para	 estra<ficação	 desses	 produtos,	 será	 adotado	 o	 seguinte	
ranqueamento	e	a	respec<va	pontuação:	T1	-	100	T2	-	80	T3	-	60	T4	-	
40	T5	-	20	TNC	-	Zero		
	
•  T1	 -	 Criação	 de	 sovwares	 e	 aplica<vos	 Organização	 de	 eventos	
Relatório	de	pesquisa	conclusivo		

•  T2	 Desenvolvimento	 de	 material	 didá<co	 e	 instrucional	 Palestra,	
Conferência,	Mesa-redonda		

•  T3	Docência	em	a<vidade	de	capacitação	(cursos	de	curta	duração)	
Prefácio,	Posfácio	e	Apresentação	(Até	três	por	ano)		

•  T4	Assessoria	e	Consultoria	Apresentação	de	trabalho	em	eventos	
cienXficos	(Até	três	por	ano)		

•  T5	Par<cipação	em	veículos	de	comunicação	(Até	três	por	ano)	



Cursos	de	excelência	

•  Excelência	e	 internacionalização	não	podem	ser	vistas	como	
equivalentes.	

	
•  Há	 programas	 cujos	 docentes	 apresentam	 atuação	 no	

estrangeiro,	 mas	 sem	 ainda	 apresentar	 a	 excelência	 de	
formação	discente	e	liderança	nacional.		

	
•  Há	 programas	 com	 nota	 6	 ou	 7	 cuja	 atuação	 é	 de	

reconhecida	 excelência	 na	 formação	 de	 pessoas,	 sem	 uma	
destacada	atuação	internacional.	



Propõe-se	que	a	excelência	acadêmica	considere	
o	desempenho	do	programa	em	
múl<plas	dimensões,	tais	como:	

1.  Consolidação	e	 liderança	nacional	(inclusive	no	aspecto	de	nucleação	e	
solidariedade)	 e	 internacional	 como	 formador	 de	 recursos	 humanos	
para	a	pesquisa	e	a	pós-graduação.	

2.  O	 programa	 deve	 atrair	 estudantes	 de	 diversas	 partes	 do	 país	 e	 do	
mundo	 e	 deve	 promover	 a	 empregabilidade	 de	 seus	 egressos	 em	
ins<tuições	de	reconhecida	qualidade	(impacto	da	formação	na	carreira	
dos	formados	no	programa);	

3.  Par<cipação	 sedimentada	 de	 docentes	 e	 discentes	 no	 cenário	
acadêmico	nacional	e	 internacional	(em	comitês,	diretorias,	sociedades	
e	 programas	 internacionais,	 além	 de	 a<vidades	 de	 docência,	
consultorias,	editorias);	

	



4.	Captação	destacada	de	recursos	no	ambiente	nacional	e	internacional;	
5.	Qualificação	 da	 produção	 intelectual	 (em	periódicos,	 livros,	 patentes	 ou	
outros	 <pos	 relevantes	 para	 a	 área	 do	 conhecimento)	 dos	 docentes	 e	
discentes;	
6.	 Mobilidade	 de	 pesquisadores	 (receber	 e	 enviar	 pesquisadores	 para	 o	
exterior	e	também	para	outras	regiões	do	país);	
7.	 Infraestrutura	para	promover	mobilidade	de	pesquisadores	(bureau	para	
suporte	 acadêmico;	 acomodação	 de	 docentes	 e	 discentes,	 dissertações	 e	
teses	 em	 língua	 inglesa;	 site	 em	 outros	 idiomas,	 redução	 de	 entraves	
burocrá<cos	 que	 dificultem	 o	 credenciamento	 e	 o	 reconhecimento	 do	
mérito	acadêmico	de	professores	estrangeiros	entre	outros);		
8.	 EsXmulo	 a	 colaborações	 com	 universidades	 estrangeiras,	 para	ministrar	
disciplinas	 forma<vas,	 dupla	 <tulação,	 compar<lhamento	 de	 projetos	 e	
publicações.	



Assimetrias	regionais	

•  Diminuição	 gradual	 das	 assimetrias	 regionais	 tanto	
em	 quan<dade	 quanto	 em	 qualidade,	 dentro	 do	
sistema	de	pós-graduação.		

	
•  Não	 devem	 ser	 alterados	 os	 critérios	 de	 avaliação	

em	função	de	diferenças	regionais.		



DISTRIBUIÇÃO	DE	PROGRAMAS	DE	PÓS-
GRADUÇÃO	NO	BRASIL	

NOTA	7	



Ações	para	manter	a	diminuição	
das	assimetrias	regionais	

•  Focar	na	fixação	de	recursos	humanos	qualificados	
e	na	ampliação	de	redes	de	pós-graduação	

	
•  Apoio	 a	 projetos	 de	 forma	 a	 minimizar	 eventual	

carência	 ins<tucional	 de	 qualificada	 massa	 crí<ca	
de	docentes.		



PROCAD-AMAZÔNIA	/	PVNS-AMAZÔNIA	
Avanços	para	a	Região	Norte	e	o	Maranhão	

PROCAD-Amazônia	
•  Ofertado	a	todos	os	PPGs	das	IES	da	Região	Norte	e	do	Maranhão,	
•  Es<mular	a	interação	cienXfico-acadêmica	e	a	criação	de	novas	linhas	de	

pesquisa	nos	PPGs	par<cipantes	da	cooperação,		
•  Promover	 a	 mobilidade	 de	 docentes	 e	 discentes	 de	 graduação	 e	 pós-

graduação	com	as	equipes	de	pesquisa	envolvidas	no	projeto.		
	

PVNS-Amazônia	
•  Apoiar	 a	 execução	 dos	 estudos	 e	 pesquisas	 pelo	 Professor	 Visitante	

Nacional	 Sênior,	 além	 de	 propiciar	 a	 ampliação	 e	 a	 qualificação	 da	
produção	do	conhecimento	cienXfico	



Cu r s o s	 d e	 d ou t o r a do	 -	
Avaliação	

•  É	 recomendado	que	na	avaliação	de	APCN	sejam	consideradas	apenas	
propostas	 de	 doutorado	 que	 demonstrem	 caracterís<cas	 equivalentes	
às	dos	programas	existentes	com	nota	4	na	área;		

	
•  Não	 sejam	 aprovadas	 propostas	 de	 APCN	 originadas	 de	 cursos	 de	
mestrado	com	nota	3;	

	
•  Na	próxima	avaliação	quadrienal,	sejam	descredenciados	os	cursos	que	
ofereçam	doutorado	e	que	não	demonstrem	desempenho	equivalente	
aos	dos	programas	com	nota	4	na	área.	



Recomendações	ao	PNPG	
1)	Manutenção	do	ciclo	avalia<vo	em	4	anos,		
2)	Busca	pela	qualificação	da	produção	intelectual	pelas	áreas	de	
conhecimento/programas,	
3)	Preservação	da	classificação	dos	periódicos	(Qualis)	-	importante	
instrumento	adicional	de	aferição	da	qualidade	da	produção	cienXfica	e	
bibliográfica,		
4)	Outras	formas	de	produção	intelectual	devem	ser	valorizadas	e	classificadas	
pelas	áreas,	
5)	Qualidade	da	formação	discente	é	ponto	central	do	SNPG,	
6.	Acompanhamento	dos	egressos	de	cada	curso	é	fundamental	para	a	
avaliação,	
6)	Diminuição	das	assimetrias	regionais	deve	ser	uma	prioridade,	
7)	Parâmetros	de	excelência	de	cada	área,	o	que	servirá	como	meta	a	ser	
almejada	por	cada	programa	para	conseguir	as	notas	6	e	7,	
8)	A	internacionalização	seria	apenas	uma	dimensão	da	excelência.	



Recomendações	ao	PNPG	
	
9)	Simplificação	da	avaliação	da	CAPES	precisa	com	foco	no	mérito	dos	programas,	
10)	Proposta	de	uma	avaliação	em	duas	etapas.		
Na	 primeira	 os	 membros	 da	 comissão	 de	 avaliação	 elaborariam	 um	 parecer	
minucioso	e	sugeririam	uma	nota,	a	par<r	de:		

•  indicadores	 previamente	 calculados	 pelos	 técnicos	 da	 Capes	 elaborados	
com	base	nos	dados	informados	na	Sucupira	ou	extraídos	de	outras	fontes	
externas	auditáveis;			

•  autoavaliação	do	Programa;		
•  dados	 definidos	 pela	 área	 e	 informados	 pelos	 programas	 na	 Plataforma	

Sucupira.		
Seriam	 pelo	 menos	 dois	 pareceres	 e	 não	 haveria	 necessidade	 de	 uma	 reunião	
presencial.		
Na	segunda	etapa,	em	reunião	presencial,	toda	a	comissão	deliberaria	a	par<r	das	
avaliações	dos	consultores.		
A	etapa	final	seria	a	chancela	do	CTC-ES.	
	
	
	
	
	



TODOS	SOMOS	CAPES!!!!	



Muito	obrigada!	


