
Proposta de critérios para Atribuição de Notas 6 e 7 

 

A atribuição de notas 6 e 7 é reservada, exclusivamente, para os programas com 

oferta do nível de doutorado e que já tenham completado, no mínimo, um ciclo 

avaliativo. 

Os programas cotados para notas 6 e 7 devem ter recebido Nota 5 em primeira 

análise, com atribuição de conceito “Muito Bom” em todos os quesitos da ficha de 

avaliação.  

Os programas elegíveis para a Nota 6 ou 7 devem receber conceito "Muito Bom" 

em todos os itens do Quesito 2. Para ser considerado para Nota 6, deve haver amplo 

predomínio do conceito “Muito Bom” nos itens de todos os quesitos da ficha de 

avaliação, mesmo com eventual conceito “Bom” em alguns itens. Para Nota 7, todos os 

itens de todos os quesitos da ficha de avaliação devem ter recebido conceito “Muito 

Bom”.  

Além do critério de atribuição de conceitos na ficha de avaliação, comum para 

todas as áreas, os programas devem, ainda, atender necessariamente às seguintes 

condições, aplicadas de acordo com as particularidades de cada área nos seguintes 

eixos: 

i)  Quesito 2: apresentar nível de desempenho diferenciado e de padrão internacional 

comprovado por clara distinção dos demais programas que receberam Nota 5, 

considerando indicadores de excelência de formação e produção intelectual da área; 

ii) Quesito 3: apresentar notória demonstração de excelência nos indicadores de 

impacto da produção intelectual e internacionalização, bem como de clara liderança, 

inserção e reconhecimento no cenário nacional.  

O relatório da avaliação quadrienal de cada área deve apresentar capítulo 

específico para o processo de atribuição de notas 6 e 7, incluindo: 

a) Relação de indicadores empregados pela área nos eixos i) e ii); 

b) Listagem dos programas considerados para atribuição de notas 6 e 7 com os 

respectivos conceitos e valores, quando couber, de cada indicador relacionado no item 

a); 

c) Listagem de programas indicados com justificativa de atribuição da Nota 6 e 

d) Listagem de programas indicados com justificativa de atribuição da Nota 7. 


