
 

Caros Coordenadores,  

Nós, da Coordenação da Área de Educação, escrevemos esta carta com duas 

finalidades. A primeira é para desejar a todos vocês, juntos com suas equipes e as 

comunidades de seus programas, um Feliz Final do Ano e um excelente Ano Novo.  

A segunda razão é passar para vocês algumas notícias importantes referentes à 

avaliação da Capes. São elas: 

1. A ficha da avaliação dos programas da Área de Educação, aprovada pelo CTC 

na semana passada, já está disponível no site:   

 
http://capes.gov.br/images/FICHA_AVALIACAO/EDUCA%C3%87%C3%83
O.pdf 
 

Ao revisar a ficha, vocês vão perceber que algumas pequenas alterações 

foram introduzidas após do encontro do Forpred durante a ANPED, 

decorrentes de feedback recebido de membros de nossa comunidade e de 

exigências impostas pelo Colégio das Humanidades e pelo CTC-ES da Capes. 

Tais mudanças, em nossa opinião, não modificam o teor e o espírito do 

documento discutido com vocês, tanto no Seminário do Meio Termo quanto 

no contexto do encontro na ANPED. É importante ressaltar, no entanto, que 

por decisão do CTC-ES, nosso documento, como todos os outros até agora 

aprovados, apresenta o que vai ser avaliado, mas não revela os critérios ou 

métricas necessários para distinguir entre os graus da escala (MB, B, R, F, D) 

para cada indicador. O CTC-ES pretende concluir a análise das fichas das 49 

áreas até abril (até agora poucos foram aprovadas) e é somente após esta 

data que deve se debruçar sobre os critérios a serem adotados para cada 

área. 

 

2. Os membros da Coordenação da Área gostariam de aprofundar a discussão 

da ficha durante as reuniões das Regionais da ANPED a serem realizadas no 

decorrer do ano de 2020. Para podermos organizar nossas agendas, 

precisamos saber, o mais brevemente possível, as datas previstas para as 

referidas reuniões. Ao estabelecer tais datas, é importante saber que durante 

cada mês, a Coordenação tem que participar, durante uma semana, das 

reuniões do Colégio das Humanidades e do CTC-ES. As datas previstas para 

estas reuniões obrigatórias da CAPES são: 

REUNIÕES COLÉGIOS E CTC EM 2020 

Colégios Março e CTC 192: 2 a 6/março/2020 

Colégios Abril e CTC 193: 13 a 17/abri/2020 

Colégios Maio e CTC 194: 18 a 22/maio/2020 

Colégios Junho e CTC 195: 15 a 19/junho/2020 

Colégios Agosto e CTC 196: 17 a 21/agosto/2020 

Colégios Setembro e CTC 197: 21 a 25/setembro/2020 

Colégios Outubro e CTC 198: 19 a 23/outubro/2020 
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Colégios Novembro e CTC 199: 16 a 20/novembro/2020 

Colégios Dezembro e CTC 200: 7 a 11/dezembro/2020 

3. Na última reunião do CTC-ES, foi aprovada uma proposta referente à 

determinação das notas a serem atribuídas a cada programa a partir de seus 

resultados na ficha. A referida proposta é a seguinte:  

 

Nota Condições mínimas 
1 Não atende os requisitos para a nota 3 e o quesito 2 é “Insuficiente” 
2 Não atende os requisitos para a nota 3 e o quesito 2 é “Fraco” 
3 No mínimo dois quesitos com conceito “Regular”, sendo um deles o 

Quesito 2, e o terceiro quesito no mínimo com conceito “Fraco”. 
4 No mínimo dois quesitos com conceito “Bom”, sendo um deles o 

Quesito 2, e o terceiro quesito no mínimo com conceito “Regular”. 
5 No mínimo dois quesitos com conceito “Muito Bom”, sendo um deles 

o Quesito 2, e o terceiro quesito no mínimo com conceito “Bom”. 
6 Predomínio do conceito “Muito Bom” nos itens de todos os quesitos 

da ficha de avaliação, mesmo com eventual conceito “Bom” em 
alguns itens. No Quesito 1, “Programa” obrigatoriamente “Muito 
Bom” nos itens 1.1 e 1.2, no Quesito “Formação” obrigatoriamente 
“Muito Bom” em todos os itens, e no Quesito 3 “Impacto na 
Sociedade” obrigatoriamente Muito Bom nos itens 3.1 e 3.3 

7 Conceito “Muito Bom” em todos os itens de todos os quesitos da 
ficha de avaliação 

Observação: são candidatos às notas 6 e 7 os programas com doutorado que 
obtiverem nota 5 e conceito “Muito Bom” em todos os quesitos da ficha de 
avaliação e que atendam, necessariamente, às demais condições definidas 
pelo CTC-ES para os programas de excelência. 
 

4. Temos recebidos muitas perguntas sobre o registro de livros na Plataforma 

Sucupira referente ao relatório do ano de 2019 (a ser concluído em abril de 

2020). Nossa sugestão é para não lançar nada por enquanto, na forma de 

anexos. O processo de registro ainda está em desenvolvimento e daremos a 

vocês orientações a respeito em tempo hábil. É importante lembrar que vai 

ser necessário incluir, até o final do quadriênio, apenas os livros autorais 

indicados entre os quatros melhores produtos de cada docente permanente 

e entre os 5 a 10 melhores produtos do programa. 

 

5. Quanto ao resultado do APCN 2019, das 24 propostas de PPG Profissionais 
que recebemos, aprovamos 1 doutorado (UNINTER) e 3 mestrados 
profissionais (UFRN, UFPE, UFC). Das 19 propostas de PPG acadêmicos, 
aprovamos 4 doutorados (UNICENTRO, UNISUL, UNOESTE, UFTM) e 2 
mestrados acadêmicos (UEG, UEA). Algumas propostas ainda estão em 
processo avaliativo. 
 

6. Finalmente, a Capes está avançando com a ideia de mudar a avaliação do 

próximo quadriênio para uma avaliação multidimensional, focalizando as 



dimensões de: (1) Formação, (2) Produção Intelectual, (3) Inserção Social, 

(4) Transferência de Conhecimento e (5) Internacionalização. Cada dimensão 

será avaliada individualmente, o que significa que não vai existir uma nota 

única do programa. Os detalhes da proposta ainda estão em fase de 

elaboração e discussão. Recomendamos para os que gostariam de entender 

mais sobre as mudanças na avaliação da Capes no presente quadriênio e 

sobre as previstas para o quadriênio próximo que consultem os relatórios 

(bastante exaustivos) produzidos pelos  GTs criados pela CTC-ES. Os 

relatórios podem ser encontrados no endereço: 

https://www.capes.gov.br/relatorios-tecnicos-dav. Dois dos GTs – para 

autoavaliação e para educação a distância – foram coordenados pelo 

Coordenador da Área de Educação.  

 

Um grande abraço e Boas Festas para todos. Abraços, 

 

Bob Verhine  Ângelo Souza  Luiz Sousa Junior 
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