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Ofício Circular nº 44/2020-GAB/PR/CAPES
Brasília, 05 de novembro de 2020.

Aos(as) Senhores(as)
Coordenadores(as) de Área de Avaliação, Adjuntos(as) de Programas Acadêmicos,
Coordenadores(as) de Programas Profissionais e Pró-Reitores(as) de Pós-Graduação

 

Assunto: Deliberações 199ª Reunião do CTC-ES
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23038.009254/2020-13.

  

Senhores(as) Coordenadores de Área, Adjuntos e Pró-Reitores,
 

1. Com o objetivo de informá-los sobre as orientações gerais e sobre os
principais pontos discutidos e deliberados nas reuniões do Conselho Técnico
Científico da Educação Superior (CTC-ES), a CAPES/DAV envia aos senhores(as)
comunicação após as reuniões mensais, abordando os principais pontos discutidos.
2. Durante a 199ª Reunião do CTC-ES, ocorrida de 19 a 22 de outubro de
2020, destacamos os pontos a seguir:
3. APCN: Foram analisadas as propostas de cursos novos relativas ao
ano de 2019, conforme resultado publicado no dia 29 de outubro de 2020, no
endereço https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/avaliacao/sistema-nacional-de-pos-graduacao-snpg/entrada/resultado-
da-avaliacao-de-propostas-de-cursos-novos
4. Pronunciamento desta Presidência: informamos da nomeação do
Prof. Dr. Flávio Anastácio de Oliveira Camargo como novo Diretor de Avaliação da
CAPES e salientamos a importância de ter um membro do CTC-ES à frente da
Diretoria de Avaliação, dado o grande desafio de implementar a próxima avaliação
quadrienal e proceder às mudanças necessárias no processo avaliativo da pós-
graduação stricto sensu. Informamos, ainda, do recebimento da carta elaborada
por 14 áreas do Colégio de Humanidades com reinvindicações sobre o Qualis
Referência, notadamente a questão do idioma das publicações. Informamos que o
referido documento será avaliado e respondido pela Presidência, mas sem antes
ouvir com mais detalhes acerca das reivindicações a partir de contato direto com
as áreas envolvidas. Questionado sobre o pagamento da segunda parcela do
PROAP e prazo para empenho, sobretudo nas instituições estaduais esclarecemos,
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que acreditamos, estar havendo uma possível interpretação equivocada da Lei
Eleitoral, que impediria o repasse de recursos para as citadas IES via convênios.
Diante do fato, passado o processo eleitoral, informamos que
estaremos regularizando a situação e estudando formas mais eficientes para o
devido repasse de recursos às IES em tela.  
5. Revisão das Fichas De Avaliação:  O documento apresentado pela
comissão instituída para a revisão das fichas foi aprovado e serão permitidas
alterações de forma e/ou pequenos ajustes nas Fichas de Avaliação. A
comunicação anexa foi enviada às coordenações de área.
6. Ficha de Avaliação dos Programas Profissionais em Rede –
PROFS: A Ficha foi aprovada pelo CTC-ES e sua versão será enviada aos
coordenadores dos PROFs. 
7. Ficha de Produtos Técnico-Tecnológicos:  Prof. Eduardo Winter
procedeu a apresentação da proposta de Ficha de Avaliação da Produção Técnica
e Tecnológica (anexa), instrumento que servirá como guia para que os PPG saibam
como informar a produção técnica e tecnológica na Plataforma Sucupira e que
trará subsídios para o trabalho das comissões de avaliação. Conforme deliberação
pelo CTC, as áreas deverão estabelecer qual a pontuação a ser atingida para cada
estrato proposto pelo GT, variando de T1 a T5 com a possibilidade de apresentar
produções no estrato TNC (produção tecnológica não computada).
8. Apresentação e discussão sobre os critérios qualitativos da
Ficha: A comissão, composta pelos professores Robert Evan Verhine, Flavio Senra
Ribeiro e Flavio Anastácio de Oliveira Camargo, apresentou os três exemplos de
operacionalização dos critérios qualitativos que poderão ser utilizados em suas
respectivas áreas neste quadriênio. O CTC-ES discutiu alguns pontos, mas não
houve deliberação do Conselho.
9. Outros assuntos: Demanda calendário quadrienal – conselheiros
externaram a preocupação dos Colégios com o fato de que a Avaliação Quadrienal
acontecerá, majoritariamente, de maneira remota. Foi levantada, então, a
possibilidade de que fosse verificada que ao menos a avaliação final dos grupos (A,
B e C) aconteça presencialmente. O Presidente do CTC informou que serão
analisadas as questões sanitárias e orçamentárias para deliberação sobre a
questão e esclareceu que o foco será garantir a qualidade da avaliação, evitando
prejuízos ao processo de análise dos PPG.
10. Sobre essa possibilidade acima mencionada, esclarecemos que esta
presidência estará analisando a pertinência da proposta e as reais condições para
a sua efetivação e, em caso positivo, envidará todos os esforços para implementa-
la. 
11. Informações sobre a organização de coletâneas: Profa. Germana Maria
Sales trouxe à tona a especificidade da prestação das informações sobre a
organização de coletâneas na Plataforma Sucupira e pediu esclarecimentos à DAV.
Sra. Talita Moreira de Oliveira informou como se dará o processo (produções
cadastradas no Lattes como produção bibliográfica precisarão ser incluídas
manualmente no Sistema). As áreas serão comunicadas sobre o assunto.
12. Sem mais para o momento, seguimos à disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,
BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO

Presidente da CAPES
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Anexos: I - Comunicação Revisão das Fichas de Avaliação (SEI 1328538);
II - Ficha de Produtos Técnico-Tecnológicos (SEI 1328543).

  

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Benedito Guimarães Aguiar
Neto, Presidente, em 08/11/2020, às 13:37, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da
Capes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1329660 e o código CRC DFC3FB76.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23038.009254/2020-13 SEI nº 1329660
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Correspondência às coordenações de área quanto ao processo de avaliação de 
correções das Fichas de Avaliação  

 

Conforme proposto pelo GT da Ficha de Avaliação e aprovado pelo CTC-ES, a nova ficha 
de avaliação foi discutida pelas áreas e os coordenadores de programas de pós-
graduação no seminário de meio termo (agosto a setembro de 2019). Após o seminário, 
as primeiras fichas foram discutidas e aprovadas na 188ª Reunião do CTC-ES de 25 a 27 
de setembro de 2019. A análise e aprovação das fichas de avaliação se estendeu até a 
197ª Reunião do CTC-ES de 10 a 12 de agostos de 2020. Durante o período de 11 meses 
de análise das fichas, decisões sobre a avaliação foram sendo tomadas e incorporadas 
às fichas em análise, criando algumas diferenças de forma nas fichas aprovadas no início 
e no fim deste período.  
Na 197ª Reunião do CTC-ES, de 10 a 12 de agosto de 2020 foi discutida a necessidade 
revisão das fichas no sentido de estabelecer compatibilidade de forma, sem alterar a 
essência (conteúdo) dos indicadores já aprovados. A partir da discussão foi criada uma 
comissão para esta revisão, composta pelos professores Denise Freitas, Robert Evan 
Verhine, Adriano Lisboa Monteiro e a servidora Mircea Claro Molleri pela DAV. 
 

A análise das fichas pela comissão se concentrou nos seguintes itens: 
- Item 1.4: Foco na política da autoavaliação e não seus resultados 

- Item 2.3: Uso correto dos termos "egressos" e "titulados" e das faixas de período de 
análise do egresso 

- Item 3.3: Relativização dos pesos atribuídos à "Internacionalização" e à "Inserção local, 
regional e nacional". 
 

Outros pontos que chamaram a atenção da comissão também foram incluídos no 
relatório, como por exemplo o problema da inclusão de indicadores de tempo de 
titulação ou a possibilidade de utilização dos novos módulos da Plataforma Sucupira no 
lugar de anexos para fichas que foram aprovadas antes da definição destes módulos. 
O relatório foi apresentado e discutido nas reuniões dos três colégios (14 a 16 de 
outubro) e analisado na 199ª Reunião do CTC-ES, de 19 a 23  de outubro de 2020.  
O CTC após análise do exposto e do sugerido pelos colégios, aprovou a revisão das fichas, 
seguindo-se o fluxograma abaixo: 
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Com isso, seguindo o calendário a seguir, após a DAV encaminhar as fichas para a 
Comissão, esta apontará sugestões de aperfeiçoamento da escrita e outras possíveis 
incongruências identificadas, enviando a ficha, em seguida, para a área correspondente. 
Alertamos que durante todo o processo, a ferramenta de "Revisão" deve estar com o 
"controlar alterações" acionado, incluindo a identificação de quem realizou a 
alteração.  Todas as mudanças no texto devem ser marcadas (Highlight) em amarelo e 
as justificativas como comentários.  
O fluxograma ocorrerá da seguinte forma: 
1. A área correspondente fará as correções e/ou emitirá opinião quanto a estas e, se 
pertinente, acrescentará modificações adicionais que estejam dentro do escopo da 
revisão ou, em casos excepcionais, de mudanças de conteúdo acompanhadas com a 
justificativa. 
2. A áreas encaminha, em seguida, o documento de volta para a comissão.  
3. A comissão analisará as mudanças realizadas e as novas solicitações enviadas pela 
área, apontando à DAV aquelas que, eventualmente, necessitem de aprovação do CTC-
ES.  
4. A DAV avalia o documento final e, nos casos em que a revisão seja somente de forma, 
encaminha a ficha revisada para publicação.  
5. As revisões que implicarem em mudança do conteúdo, acompanhada da sua 
justificativa pela área, serão encaminhadas para apreciação do CTC-ES.  
 

Ação De  Para Data Final 
Arquivo Word das fichas das 49 áreas  DAV Comissão 23/10/20 

Sugestões de revisão da ficha  Comissão Áreas 29/10/20 

Resposta das áreas às sugestões Áreas Comissão 06/11/20 

Envio da ficha revisada Comissão DAV 11/11/20 

Modificações que demandam análise do CTC-ES DAV CTC-ES 16/11/20 
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PROPOSTA DE FICHA DE AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO TÉCNICA E 

TECNOLÓGICA 

Elaboração: Eduardo Winter - interdisciplinar 

A presente proposta de ficha de avaliação da produção técnica e tecnológica é resultado das 

informações contidas no relatório técnico do GT Produção Técnica/Tecnológica finalizado em abril 

de 2019 e das proposições e contribuições dos três colégios de avaliação da CAPES. 

Antes de apresentar a ficha, é importante destacar algumas premissas que deverão nortear a 

utilização da ficha pelas áreas de avaliação. 

• A ficha é composta por seis grupos de critérios e com nove subgrupos de critérios, cabendo a 

cada área optar por quais grupos ou subgrupos farão uso para o processo de estratificação das 

produções; 

• As áreas deverão selecionar os critérios que são considerados relevantes para os produtos 

selecionados e atribuir uma pontuação para cada critério, visto que algumas áreas não 

apresentam a previsão de avaliação da produção tecnológica ou a farão apenas de forma 

qualitativa. 

• As áreas deverão estabelecer qual a pontuação a ser atingida para cada estrato proposto pelo 

GT, variando de T1 a T5 com a possibilidade de apresentar produções no estrato TNC 

(produção tecnológica não computada).  

• A definição das pontuações dos critérios e faixas de pontuação para os estratos permitirão que 

o sistema indique o estrato de classificação da produção; 

• O estrato indicado pelo sistema deverá ser validado pela área, cabendo ao avaliador conferir as 

informações por meio dos dados específicos e anexos de cada produção, podendo aceitar o 

estrato proposto ou realizar sua alteração com as devidas justificativas; 

• A ficha proposta apresenta um último campo no qual cada área poderá inserir alguns critérios 

específicos de acordo com a sua necessidade em consonância com seu documento de área e 

ficha de avaliação; 

• A ficha proposta está estruturada de acordo com os dados e nomenclaturas existentes na 

Plataforma Sucupira, com algumas alterações solicitadas pela área de informática da CAPES. 

Destaca-se que as alterações não alteram de maneira significativa o que foi discutido nos 

colégios; 

Ficha de Avaliação PTT (1328541)         SEI 23038.009254/2020-13 / pg. 6



• Esta ficha somente terá validade após a avaliação e aprovação pelo CTC-ES, com os ajustes 

que julgarem necessários. 

 

Tabela 1. Proposta de Ficha de Avaliação da Produção Técnica e Tecnológica 

Critério Detalhamento Definições e observações 
Pontos 

Sugeridos 

Aderência 
(critério 

obrigatório) 

Vínculo à projeto 
de pesquisa 

Sim 

A produção deverá apresentar vínculo a 
pelo menos um destes itens. 

obrigatório 
algum 
vínculo 

Não 

Vínculo à linha de 
pesquisa/atuação 

Sim 

Não 

Vínculo à área de 
concentração 

Sim 

Não 

Demanda e 
Impacto 

Demanda 

Espontânea 
Produção desenvolvida sem estímulo 

externo. 

  

Contratada 
Demanda realizada formalmente por 

algum ator da sociedade (público, 
privado, social, etc.) 

Por concorrência  

Demanda externa destinada a 
diferentes PPG os quais são 

selecionados por meio de concorrência, 
ex. Editais de fomento. 

Objetivo da 
Pesquisa 

Experimental 
Produto desenvolvido em caráter 
experimental, mas com foco de 

aplicação definido 

  

Sem um foco de 
aplicação 
inicialmente 
definido 

Produto desenvolvido em caráter 
experimental, mas sem foco de 

aplicação definido 

Solução de um 
problema 
previamente 
identificado 

Solução de um problema complexo e 
preferencialmente aplicado 

Área impactada 
Área impactada no momento da 

declaração do produto na plataforma 
Sucupira 

  

Aplicabilidade 
(classificada 

como 
impacto real 
ou potencial) 

Abrangência 
Territorial 

Local A aplicabilidade territorial deverá 
considerar no momento da avaliação a 
missão e objetivos do PPG e do projeto 

de pesquisa. 

  
Regional 

Nacional 

Internacional 

Replicabilidade 
sim A replicação pode ser limitada no caso 

de demanda contratada ou por 
concorrência. 

  
não 

Inovação Alto teor inovativo 
Desenvolvimento com base em 

conhecimento inédito 
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Médio teor inovativo 
Combinação de conhecimentos pré-

estabelecidos 

Baixo teor inovativo Adaptação de conhecimento existente 

Sem inovação aparente 
Replicação da produção sem agregar 

conhecimento ao estado da arte. 

Complexidade 

Alta 

Desenvolvimento com sinergia ou 
associação de diferentes tipos de 

conhecimento e interação de múltiplos 
atores (laboratórios, empresas, etc.). 
Há multiplicidade de conhecimento, 
identificável nas etapas/passos e nas 

soluções geradas associadas ao 
produto, bem como demanda a 

resolução de conflitos cognitivos entre 
os atores partícipes. 

  

Média 

Resulta da combinação de 
conhecimentos pré-estabelecidos e 

estáveis nos diferentes atores 
(laboratórios, empresas, etc.). 

Baixa 

Resulta de desenvolvimento baseado 
em alteração/adaptação de 

conhecimento existente e estabelecido 
sem, necessariamente, a participação 

de diferentes atores. 

Critérios 
específicos 

estabelecidos 
por cada área 
de avaliação 

  

Cada área poderá inserir alguns 
critérios específicos de acordo com a 
sua necessidade em consonância com 

seu documento de área e ficha de 
avaliação. 
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