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• Avaliação da pós-graduação stricto sensu;

• Acesso e divulgação da produção científica;

• Investimentos na formação de recursos de alto nível no 
país e exterior;

• Promoção da cooperação científica internacional.

• Indução e fomento da formação inicial e continuada de 
professores para a educação básica nos formatos 
presencial e a distância

Ações da CAPES



Fundamentos da Avaliação

Reconhecimento e confiabilidade fundados na qualidade 
assegurada pela análise dos pares;

Critérios debatidos e atualizados pela comunidade 
acadêmico-científica a cada período avaliativo;

Transparência: ampla divulgação das decisões, ações e 
resultados



Objetivos da Avaliação

• Certificação da qualidade da pós-graduação Brasileira 
(referência para a distribuição de bolsas e recursos para o 
fomento à pesquisa);

• Identificação de assimetrias regionais e de áreas 
estratégicas do conhecimento no SNPG para orientar 
ações de indução na criação e expansão de programas de 
pós-graduação no território nacional.



Sistema de Avaliação
da Pós-Graduação

Entrada
Avaliação de Propostas de 

Cursos Novos (APCN)

Permanência
Avaliação Quadrienal dos 
Cursos de Pós-Graduação

48 áreas de avaliação



Doutorado

Mestrado Profissional 

Mestrado Acadêmico

Entre 1998 e 2014 o 
número de cursos 

cresceu 172%

Fonte: GEOCAPES (23/08/2015)

Crescimento da pós-graduação brasileira



Matriculados

Titulados

Fonte: GEOCAPES (23/08/2015)

99,9%      92,7%

Doutorado

Mestrado Profissional

Mestrado Acadêmico

Crescimento do número de matriculados e titulados no Brasil
Var % entre 2004 e 2014



Critérios e indicadores de avaliação



Discussão e incorporação de indicadores 
na avaliação

Utilidade x Limites no uso de indicadores

2012 2014 2015



Leiden Manifesto

• Métricas devem apoiar o trabalho de especialistas 
(avaliação por pares), mas não substitui-los.

• Considerar o contexto e os objetivos da pesquisa
• Dados abertos, transparentes e com rastreabilidade, 

permitindo auditorias
• Valorizar o impacto local e regional
• Levar em conta as especificidades de áreas e suas 

práticas de pesquisa e publicação
• Revisão e atualização sempre que necessária dos 

indicadores
• Não se ater a um único indicador, preferível um 

conjunto para se evitar erros de interpretação



Métricas responsáveis –
Metric Tide

Robustez
as métricas devem se basear nos 
melhores dados possíveis em termos 
de precisão e alcance;

Humildade
a avaliação quantitativa deve apoiar -
mas não substituir – a avaliação 
qualitativa feita por especialistas;

Transparência

manter a coleta de dados e processos 
analíticos abertos e transparentes, 
de modo que aqueles que estão 
sendo avaliadas possam testar e 
verificar os resultados;

Diversidade

reconhecer a variabilidade entre 
áreas, e usar uma série de 
indicadores para refletir e apoiar 
uma pluralidade de caminhos de 
pesquisa;

Reflexividade

reconhecer e antecipar os efeitos 
sistêmicos e efeitos indesejados do 
uso de indicadores, tendo 
flexibilidade de atualizá-los e corrigi-
los quando necessário



A Avaliação CAPES nesse contexto

• Avaliação por pares: 48 áreas

• Revisão e atualização contínua dos Documentos de Área –
orientações e indicadores próprios de cada área de avaliação

• Revisão de critérios e métricas de avaliação Qualis: Periódicos, 
Livros, Produtos Técnicos e Tecnológicos, Eventos

• Aperfeiçoamento de tecnologias de informação necessárias 
ao desenvolvimento do SNPG



Quesitos de avaliação - Ficha

Proposta do 
Programa

• Proposta 
curricular

• Planejamento

• Infraestrutura 

Corpo Docente

• Perfil docente:

• Titulação

• Experiência

• Atuação no 
programa

Corpo Discente, 
Teses e Dissertações

• Qualidade de 
trabalhos de 
conclusão

• Eficiência na 
formação

Produção 
Intelectual

• Produção 
qualificada: artigos, 
livros, técnica, 
artística

Inserção Social

• Impacto 

• Colaboração

• Egressos

Atribuição de 
Notas 6 e 7

• Alto nível de 
desempenho

• Padrão 
Internacional



Ficha de Avaliação
Quesitos, Itens e Pesos

Quesitos / Itens Peso

1 – Proposta do Programa 0
1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos
em andamento e proposta curricular.

1.1 + 1.2 
≥ 60%

1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro, contemplando os desafios
internacionais da área na produção do conhecimento, seus propósitos na melhor formação de seus alunos, suas
metas quanto à inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os parâmetros da área.

1.1 + 1.2 
≥ 60%

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 1.3 ≥ 5%

2 – Corpo Docente 15 ou 20%

2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de formação, aprimoramento e

experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do Programa. 2.1  ≥ 10%

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

2.2 ≥ 20%
(2.2 + 2.3≥ 60%)

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa. 2.3 ≥ 30%
(2.2 + 2.3≥ 60%)

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na graduação, com atenção tanto à
repercussão que este item pode ter na formação de futuros ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na
formação de profissionais mais capacitados no plano da graduação. Obs: este item só vale quando o PPG estiver
ligado a curso de graduação; se não o estiver, seu peso será redistribuído proporcionalmente entre os demais
itens do quesito.

2.4 ≥ 10%



3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações  30 ou 35%
3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo docente
permanente e à dimensão do corpo discente.

3.1 + 3.2 + 3.4  ≥ 40%

(3.1 ≥ 10%)
3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação em relação aos
docentes do programa.

3.1 + 3.2 + 3.4  ≥ 40%

(3.2 ≥ 10%)
3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da pós-graduação e da graduação
(no caso de IES com curso de graduação na área) na produção científica do programa, aferida por publicações
e outros indicadores pertinentes à área.

≥ 30 %

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

3.1 + 3.2 + 3.4  ≥ 40%

4 – Produção Intelectual 35 ou 40%
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 4.1 +  4.4 ≥ 40

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa. 4.2 ≥ 30

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 4.3 ≥ 5

4.4. Produção artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente. 4.1 +  4.4 ≥ 40 
(4.1 ≥ 4.4)

5 – Inserção Social 10 ou 15%
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 5.1 ≥ 15%

5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e desenvolvimento profissional
relacionados à área de conhecimento do programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-
graduação.

5.2≥ 20%

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. 15 a 20%

Ficha de Avaliação
Quesitos, Itens e Pesos



Inserção Social quesito 5

a) Atividades de extensão ou equivalentes junto às comunidades locais. 
b) Políticas afirmativas - institucionalização por meio de instrumentos normativos 

que visam o acesso e permanência de professores da educação básica (rede 
pública) e grupos sociais historicamente excluídos. 

c) Atividades na educação básica e ensino médio - material didático, formação, 
etc. 

d) Atividades acadêmicas destacadas - prêmios; participação em sociedades 
científicas; divulgação científica; assessorias especiais; participação em 
conselhos. 

e) Cooperação com setor público e privado.
f) Impactos comunicacionais e informacionais - contribuição para a qualificação 

de profissionais capazes de incidir na qualificação dos processos: de criação, 
produção, difusão de produtos culturais veiculados pelos meios de comunicação 
em diferentes suportes. 

g) Transferência de conhecimento novo para setores sociais que dele necessitam e 
qualificação de profissionais para lidar com questões socialmente relevantes. 

h) Avaliação dos impactos sociais dos projetos de pesquisa. 



Impacto: Egressos

• Foco no produto  impacto do programa na 
formação de recursos humanos

Atuação 
na pós-
graduaç

ão

P&D

Emprego 

• Remuneraçã
o

• Fixação nas 
regiões



Diversificação de trabalhos de conclusão para mestrados 
profissionais

Portaria nº 17 de 29 de dezembro de 
2009• - dissertação;

• - revisão sistemática e aprofundada da literatura;

• - artigo;

• - patente;

• - registro de propriedade intelectual;

• - projeto técnico;

• - publicação tecnológica;

• - desenvolvimento de aplicativo;

• - material didático e instrucional;

• - produto, processo ou técnica;

• - produção de programas de mídia;

• - editoria;

• - composição;

• - concerto;

• - relatório final de pesquisa;

• - software;

• - estudo de caso;

• - relatório técnico com regras de sigilo;

• - manual de operação técnica;

• - protocolo experimental ou de aplicação em 
serviços;

• - proposta de intervenção em procedimentos 
clínicos ou de serviço pertinente;

• - projeto de aplicação ou adequação tecnológica;

• - protótipo para desenvolvimento ou produção de 
instrumentos;

• - equipamento ou kit;

• - projeto de inovação tecnológica;

• - produção artística



Internacionalização dos 
programas
• Comissões e convênios de Cooperação internacional

• Mobilidade de discentes e docentes

• Medidas informativas (visibilidade)

• Financiamento estrangeiro

• Linhas de pesquisa e centros de referência

• Bibliotecas de alto padrão

• Uso de idiomas estrangeiros

• Publicações com visibilidade internacional

• Participação em eventos e cursos internacionais

• Participação em assessorias, consultorias, editorias, visitas, etc

• Prêmios, reconhecimento ou destaque internacional

• Redes de pesquisa

• Dupla titulação



Qualificação da produção intelectual

Qual
is

Periódic
os

Livro
s

Produto
s 

Técnicos
/ 

Tecnoló
gicos

Evento
s

Artísti
co

Veículo de 
publicação

Produção



Evolução da produção intelectual
Desafio em se avaliar quantidade elevada de produções

Produção Intelectual
2013 2014 2015

Artística 5.001 6.434 6.853
Bibliográfica 521.540 512.584 508.442

Artigo 196.629 205.340 202.163
Livro 66.406 70.143 73.335

Trabalho em anais 233.148 208.330 204.678
Outros 25.357 28.771 28.266

Técnica 360.645 366.011 374.623
Total 887.186 885.029 889.918



Qualis Periódicos
Indicadores bibliométricos

• JCR:  81% das áreas utilizam, destas 74% o consideram como principal definidor de 
classificação

• SJR : 56% das áreas utilizam, destas 89% o consideram apenas como auxiliar para 
definir classificação

• 7 áreas não usam nenhum desses indicadores

JCR; 39SJR; 27

INDICE 
H; 10

nenhum; 
7

CITE
S 

PER 
DO…

Outros 
(indice Q, 

G, RIC, C2Y, 
CLH, Meia-
vida, SNIP, 

MCQ, …



Qualis Periódicos
Bases indexadoras

• 61 bases relatadas por todas as áreas

• Scielo (79% das áreas consideram esta base) , Scopus (63%) e WoS (60%) 
são as principais

Principais 
bases

Scielo; 38

Scopus; 30WoS; 29

Latindex; 15

PubMed; 12

LILACS; 12

Redalyc; 10

MedLIne; 8 CAB; 7

DOAJ; 6

Biosis; 6

CLASE; 4

EBSCO; 4

FSTA; 4

HAPI; 3

SEM 
ESPECIFICAR; 

4
PSYCINFO; 3

MLA; 3

AGRIS; 3

outros; 54



Dados e informações de 
referência para a avaliação



Evolução da ferramenta de Coleta

Coleta Capes

Registro 
administrativo

Gestão da 
Informação

Gestão do 
Conhecimento

Sem 
transparência

Transparência

Autorregulação
pela 

comunidade

Parcerias e 
Coprodução

Integração 
outros Sistemas 
de C,T&I

Dados
Abertos

Padrões , 
interopera
bilidade



Entrada de 
dados

Consultas 
diversas 
agregadas 

Detalhamento

Acervo de dados

Metadado
(descrição)

Microdado
(informação no 
menor detalhe 
possível, sem 
agregação)

Planilhas

Visualização 
gráfica

Cálculo de 
indicadores

Ferramentas de bancos de dados e visualizações



Validações

Estruturação 
do banco de 
dados para 

carga no ADD: 
DTI

Validação: 
DAV

Transparênci
a para a 

comunidade



Qualidade da Informação 
Perspectivas
• ID pesquisador

• ID produções intelectuais

• Algoritmos de identificação de  similaridades no 
preenchimento

• Validação em bases referenciais e autopopulação
de dados





Acessos Públicos – estágio 
atual 
sdi.capes.gov.br



A opção de Download solicita 
um cadastro para que, se os 
dados forem atualizados, o 
interessado recebe um email de 
aviso

dadosabertos.capes.gov.br



Busca pode 
ser refinada 

por autor, 
orientador, 

área de 
concentração

, nome do 
PPG, IES

“Detalhes”: 
leva à 

Plataforma 
Sucupira 

(metadados e 
arquivo, se 
permitido 

divulgação)



Pagamentos a bolsistas



Pesquisa por nome
Pagamentos realizados por mês



Pesquisa por IES
Pagamentos por nível de bolsa e por programa CAPES



Obrigada!
Talita Moreira de Oliveira

Coordenadora-Geral de Atividades de Apoio à Pós-
Graduação (CAPES/DAV)

talita.oliveira@capes.gov.br


