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COMISSÃO ESPECIALDEACOMPANHAMENTO DOPNPG
14.11. OUTRAS RECOMENDAÇÕES:criação de um Comitê Assessor permanente e independente para
acompanhar e monitorar a implantação do PNPGe coordenar a elaboração da Agenda Nacional de Pesquisa;
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Perspectivas de Crescimento da Pós-Graduação
Sistema de Avaliação da Pós-Graduação
A importância da Inter(multi)disciplinaridade na PG
Assimetrias na Pós-Graduação
Pós-Graduação e Educação Básica
RHpara empresas
RHe ProgramasNacionais
Internacionalização da PG
Financiamento da PG
Indução: Um novo papel para asagências.
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Novembro de 2017: CS solicitação de contribuições/propostas de setores e
entidades sobre mudanças do Modelo de Avaliação da PG(StrictoSensu)
Entidades:
ABC, ANDIFES, ABRUEM, ABRUC, CNE, CONFAP, CONSECTI, CNPq, CTC-ES,
FINEP, FOPROP,MCTIC, MDIC,SBPC
OBS1: após o recebimento das contribuições das entidades acima, recebemos contribuições da SBC,ANPED, etc.
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OBS2: agregamos documentos gerados nos últimos anos, como GTde Avaliação e Comissão Especial de Avaliação.

Proposta de Aprimoramento do Modelode
Avaliação da PG

Sistema de Avaliação da PG

A comunidade científica valoriza o processo avaliativo da

CAPES e

reconhece todos os seus méritos, sem jamais ter deixado de se posicionar
criticamente sobreo mesmo.

... o atual sistema avaliativo atingiu um ponto de esgotamento e deve
ser conceitual e objetivamente repensado e aprimorado.

Sistema de Avaliação da PG
Ao longo das últimas décadas o foco da PG brasileira foi, basicamente, a formação de docentes e
pesquisadores para o próprio sistema acadêmiconacional.
Diante dos novos cenários, o SNPG deve ampliar a sua atuação na formação de pessoal qualificado
para todos os segmentos da sociedade, com foco no desenvolvimento econômico, social e
ambiental.
O principal objetivo dos cursos de pós-graduação deve ser formar mestres e doutores capazes de
enfrentar novos desafios científicos com independência intelectual, contribuindo para o progresso
científico, tecnológico, econômico e social do Brasil como nação independente, imersa em um
mundo globalizado em rápida evolução.
A pós-graduação deve ser estabelecida em um ambiente onde se estimule o avanço e o
desbravamento das fronteiras do conhecimento, sem imposição de barreiras disciplinares, com
atenção à sociedade, promovendo o diálogo entre pares em nível nacional einternacional

Sistema de Avaliação da PG
Propostas de Aprimoramentos (Aprovadas CSCAPESem 2018)
- Autoavaliação institucional da PG;
- Impacto (no desenvolvimento econômico e social, regional enacional);
- Modelo único de avaliação (multidimensional);
- Produções indicadas (mais relevantes);
- Relevância social;
- Acompanhamento de egressos (formação RHqualificados);
- Balanço entre indicadores quantitativos e qualitativos;
- Mudanças no Qualis;
- Internacionalização;
- Inovação.

Modelo Multidimensional deAvaliação

A proposta aqui apresentada é de um modelo multidimensional com 5 dimensões.
Ao final do ciclo avaliativo, cada PPGterá um resultado para cada dimensãoda
avaliação, permitindo assim avaliar os respectivos e diferentes desempenhos em cada
uma delas e, deste modo, reconhecer a diversidade e a qualidade dos PPGsnas 5
dimensões da avaliação:
- Formação de Pessoal;
- Pesquisa;
- Inovação e Transferência de Conhecimento;
- Impacto na Sociedade;
- Internacionalização.

Um Modelo em Construção...
1. Aprovação no CSda Proposta do Modelo de Avaliação Multidimensional em 2018
2. Ao longo de 2019 análise e proposta das linhas gerais e diretrizes para os
indicadores de cada uma das cinco dimensões
- Sempre em conjunto com a Capes, via Presidencia e DAV
- Participação em todas as reuniões presenciais da Diretora e Adjunto da DAV
- Análise de todos os documento gerados no âmbito da DAV, CTC-ESeFOPROP
3. Em 2020 apresentação no CS(maio) das diretrizes e linhas gerais para
implementação do novo Modelo Multidimensional, com foco nosindicadores
-Durante todo o trabalho, desde 2017 ate 2020, alinhado com DAV e visão de que
a implementação do Modelo e operacionalização dos indicadores é função da
Diretoria Executiva da Capes (DAV), após a aprovação do CS

Aspectos relevantes para reflexão

1 PeríodoAvaliativo
2Indicadores Únicos
3 Áreas de Avaliação
4 Docentes
5 Avaliação e Fomento
6Política Institucional de Avaliação (auto avaliação)
7 Qualis
8 Escala de Notas
9 Avaliação de Propostas de Cursos Novos

Qualis

Proposta 1
Evolução do modelo atual para o Modelo de
Qualis de Referência, com dois ou três
modelos para contemplar as diferenças entre
as áreas de avaliação (Colégios e Grandes
Áreas)
Proposta 2
Eliminação do Qualis, tendo por base a
maturidade do SNPG e a possibilidade de
cada área de avaliação definir com liberdade a
forma de avaliar a qualidade da produção
científica

Considerações Finais

1 Sugestão de ampla reflexão e discussão pela comunidade
2 Proposta da Comissão do PNPGfruto de demanda doCS
Documento 2018 (multidimensional) aprovado CS2018
com ampla participação das entidades e comunidade
Documento 2020 (linhas gerais indicadores)
3 Todas as sugestões para próximo ciclo avaliativo
4Jun/Ago foram + 30 apresentações em diversas instâncias
5 Recomendação de ao menos 1 ano antes do próximo ciclo
6 Comissão focada agora no último relatório do PNPG2011-2020

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

