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Resumo
Por contribuírem para a produção e a disseminação do conhecimento, os programas de
pós-graduação se transformaram em fator estratégico para o desenvolvimento da sociedade
brasileira. A avaliação, controle e gestão da pós-graduação no Brasil é promovida pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e os programas
que não possuem um plano estratégico formal desenvolvem suas ações baseadas no objetivo
de cumprir com os requisitos do sistema de avaliação. O objetivo geral desta pesquisa é
analisar o desempenho de 40 dos programas de pós-graduação stricto sensu na modalidade
acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) por meio da utilização
da Análise Importância-Desempenho (AID) conforme proposta por Martilla e James (1977)
e Sever (2014). Para consecução deste objetivo, o mesmo foi dividido em três objetivos
específicos, a saber: fazer a correlação entre os processos de uso estratégico da informação
de Choo (2003) e os Fundamentos do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP),
desenvolver a matriz de importância-desempenho para cada programa de pós-graduação
stricto sensu acadêmico avaliado ao longo dos dois últimos triênios de avaliação CAPES e
identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria no resultado consolidado de todas as
avaliações CAPES dos programas de pós-graduação da UFRN apresentado pela matriz
de importância-desempenho desenvolvida. A análise foi realizada à luz da teoria de Choo
(2003) e do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP), projetando os resultados
dos programas e apontando ações estratégias para criação de vantagem competitiva e
melhoria do resultado geral da avaliação institucional. O estudo tem caráter descritivo,
desenvolvido por meio de revisão bibliográfica e pesquisa documental. Foram analisados um
total de 1.124 itens das avaliações trienais 2010 e 2013 da CAPES, coletados de 80 fichas de
avaliações de programas de pós-graduação, dos quais foram levantados o peso (importância)
e a avaliação (desempenho) atribuída aos mesmos. O resultado da pesquisa é o diagnóstico
geral da performance dos programas, identificando os itens cruciais relacionados com as
forças e oportunidades de melhoria observados no resultado da avaliação dos programas
de pós-graduação da UFRN.

Palavras-chave: Avaliação CAPES. Gestão da Informação e do Conhecimento. Análise
Importância-Desempenho.



Abstract
By contributing to the production and spreading of knowledge, academic graduate programs
have turned into a strategic factor in the development of society in Brazil. The process of
quality assurance and direction of graduate programs in Brazil is done by the Coordination
for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES), whereas programs that
do not have a formal strategic plan normally operate under actions that aim at meeting
the requirements set by the evaluation system. The primary point of this research is
to study the performances of 40 different academic graduate programs at the Federal
University of Rio Grande do Norte (UFRN), through the implementation of the Importance-
Performance Analysis (IPA). It is an analytical method applied to examine and suggest
new plans for better coordination, as proposed by Martilla and James (1977) e Server
(2014). In order to achieve this objective, it was divided into three specific objectives: to
correlate the Choo’s strategic use of information with the foundations of the excellence
in public management model, to develop the importance-performance matrix for each
academic graduate program evaluated over the last two three-year CAPES evaluation
and identify strengths and opportunities for improvement in the consolidated outcome
of CAPES assessments of UFRN graduate programs presented by the IPA. The analysis
was carried out in the light of the theory proposed by Choo (2003) and the Excellence in
Public Management Model (MEGP) pointing out strategic actions to create competitive
advantage and improvement of the overall result. The study has a descriptive character,
being developed through bibliographic review and documentary research. A total of 1,124
items from CAPES triennial evaluations of 2010 and 2013 were analyzed. These were
gathered from 80 different files of graduate program evaluation, of which were measured
the respective attributed level of importance and performance. The result of the research
is the presentation of the general analysis of the programs, identifying the main factors
in question and the opportunities for improvement, observed in the evaluation of the
graduate programs at UFRN.

Keywords: CAPES Assessment. Knowledge and Information Management. Importance-
Performance Analysis.
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1 Introdução

Na economia da informação e do conhecimento, a concorrência entre as organizações
está baseada na capacidade que as empresas têm de adquirir, tratar, interpretar e utilizar
a informação de maneira eficaz (MCGEE; PRUSAK, 1994). Para Barbosa (2008), os
ambientes profissionais e de negócios mais complexos e mutantes transformam a informação
em uma arma capaz de garantir a capacidade de adaptação, de aprendizagem e de inovação
das organizações.

É neste contexto que a gestão da informação e do conhecimento se apresenta como
um recurso importante para as organizações na busca pela melhoria da produtividade, da
competitividade e da performance em geral.

Essa busca pela excelência, diretamente ligada à sobrevivência das organizações na
economia globalizada, deve ser incorporada também por órgãos públicos, bem como por
instituições de ensino superior. Através da observação e da implementação de estratégias
administrativas cada vez mais apuradas, as instituições públicas de ensino superior devem
procurar melhorar os serviços prestados à sociedade, com o intuito de garantir o atendimento
da crescente demanda por conhecimento e profissionais qualificados.

O aprimoramento do desempenho das atividades de pós-graduação na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é apontado em seu Plano de Desenvolvimento
Institucional (2010 – 2019) como uma das diretrizes institucionais. Como resultado dessa
diretriz a UFRN visa, principalmente, a consolidação dos Programas de Pós-Graduação
em desenvolvimento, a manutenção dos níveis de excelência já alcançados e a ampliação
do sistema de pós-graduação com a criação de novos cursos, principalmente em áreas
estratégicas para a região (UFRN, 2010).

Num cenário em que o resultado da avaliação da pós-graduação influencia dire-
tamente no resultado da avaliação institucional, a avaliação da pós-graduação adquire
importância no desempenho organizacional, fazendo-se necessário o estudo e uma análise
ampla a respeito do desempenho dos programas de pós-graduação da UFRN na avaliação
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

A análise de dados é a essência do planejamento em uma organização e o conheci-
mento é fundamental para uma análise bem executada. Para que a organização possa fazer
seu planejamento, é necessário que esta reconheça os fatores que influenciam o problema
estudado possibilitando a tomada de decisão mais efetiva (CAMPOS, 2002).

O resultado da avaliação da CAPES fornece aos programas alguns dados importantes
para balizar a análise detalhada da situação dos cursos. No entanto, para que esses
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dados se tornem úteis como informação para o processo decisório, é necessário que sejam
apresentados de tal forma que os responsáveis pela tomada de decisão possam relacioná-los
e atuar sobre eles (MCGEE; PRUSAK, 1994).

Neste estudo, trabalharemos o resultado da avaliação da CAPES através da aplica-
ção da Matriz de Importância-Desempenho com o objetivo de possibilitar a geração de
informações e o acúmulo do conhecimento visando a melhoria e acompanhamento visual
da evolução do desempenho dos programas de pós-graduação da UFRN na avaliação da
CAPES.

O desempenho dos programas de pós-graduação no sistema de avaliação CAPES
figura como objeto de pesquisa em vários estudos anteriores relacionados à avaliação da
pós-graduação. Dentre os trabalhos encontrados é importante citar os trabalhos de Martins,
Maccari, Storopoli, Almeida e Riccio (2012), Walter, Domingues, Gubiani e Santos (2013)
e Maccari, Almeida, Nishimura e Rodrigues (2009).

Os programas de pós-graduação que não possuem um plano estratégico formal
desenvolvem suas ações baseadas no objetivo de cumprir com os requisitos do sistema de
avaliação CAPES. Por esse motivo, o sistema de avaliações pode ser identificado como o
norteador das ações gerenciais desenvolvidas nestes programas (MACCARI, 2009).

Devido à importância atribuída aos requisitos do sistema de avaliação CAPES, a
grande maioria dos estudos anteriores tem como foco os resultados obtidos pelos programas
na referida avaliação. Nos trabalhos levantados as análises foram realizadas em programas
de diferentes instituições e que pertencem à mesma área. Podemos observar isso tanto no
caso dos trabalhos de Maccari, Almdeida, Riccio e Alejandro (2014), que visam programas
da área de Administração, quanto no trabalho de Walter, Domingues, Gubiani e Santos
(2013) que tem como foco programas da área de Contabilidade. Nosso trabalho é original
no sentido de que analisa diferentes áreas e traça um diagnóstico institucional comparativo
entre os triênios 2010 e 2013.

Como ferramenta de gestão, visando analisar os resultados dos programas de
pós-graduação da UFRN, utilizaremos a "Importance-Performance Analysis"(Análise de
Importância-Desempenho, em tradução livre) conforme proposta por Martilla e James
(1977) e atualizada por Sever (2014). Por meio da Análise de Importância-Desempenho, é
possível demonstrar os resultados com o uso de gráficos bidimensionais que podem ser
facilmente interpretados. Estes gráficos possibilitam a identificação dos quesitos que devem
ser priorizados visando a melhoria do desempenho geral e são chamados de Matriz de
Importância-Desempenho.

O ensino em nível de pós-graduação no Brasil apresentou uma grande expansão e
vem se firmando cada vez mais com altos padrões de qualidade e credibilidade internacional
(MARTINS, 2012; KUENZER; MORAES, 2005). Para Cirani, Campanario e Silva (2015),
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essa expansão é impulsionada não só pelos estímulos governamentais, mas sobretudo pelo
aumento da demanda da sociedade por um nível de escolarização mais elevado, que passa
a ser exigência para entrada de novos profissionais no mercado de trabalho em todas as
áreas.

A expansão da Pós-Graduação brasileira pode ser comprovada quando analisamos
o crescimento do número de Programas de Pós-Graduação nos últimos dez anos. Conforme
dados obtidos no Sistema de Informações Georreferenciadas (GEOCAPES), o número
total de programas passou de 2.057 em 2005 para 3.905 em 2015, um aumento de 89,8%
(figura 1).

Figura 1 – Evolução do número de programas no Brasil

Fonte: GEOCAPES <https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/>

Visando atender às demandas da sociedade e corroborando com a importância da
pós-graduação na instituição, podemos citar o crescimento acima da média nacional do
número de programas de pós-graduação na UFRN que passou de 35 em 2005 para 70 em
2015, um aumento de 100%, conforme dados do GEOCAPES (figura 2).

Compreendendo que esses números representam a importância do sistema de
pós-graduação para a instituição e que a pós-graduação vem contribuindo de forma
significativa para o desenvolvimento regional e nacional, é importante que a UFRN faça o
acompanhamento e avaliação continuada da qualidade de seus cursos.

https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/
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Figura 2 – Evolução do número de programas na UFRN

Fonte: GEOCAPES <https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/>

Essa avaliação continuada deve ser direcionada principalmente no sentido do
atendimento aos preceitos da avaliação da pós-graduação realizada pelo Governo Federal
por meio da CAPES. Sendo orientada pela Diretoria de Avaliação da CAPES, a avaliação
do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) é realizada visando assegurar e manter a
qualidade dos cursos de Mestrado e Doutorado no país.

Até 2012 a avaliação era realizada com periodicidade trienal, passando posterior-
mente a ter periodicidade quadrienal. A avaliação aborda ao todo 48 áreas de avaliação,
número vigente em 2014, e segue uma mesma sistemática e o conjunto de quesitos básicos
estabelecidos no Conselho Técnico Científico da Educação Superior (CTC-ES). Como
resultado final da avaliação, os cursos recomendados recebem uma nota final que varia de
três a sete.

O resultado final da avaliação, materializado no parecer final dos consultores, é
utilizado pelos programas de pós-graduação como uma das fontes de informação para
a realização do planejamento gerencial e para tomada de decisões. A utilização dessas
informações auxilia na identificação das fraquezas e oportunidades de melhoria para a
organização (MCGEE; PRUSAK, 1994). Corroborando com esse pensamento Gamba
Junior, Dutra, Nunes, Kemper e Vieira (2012, p. 27),

https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/
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”A avaliação de desempenho tem se tornado uma importante ferramenta
de auxílio aos gestores no processo de tomada de decisão . . . As organi-
zações têm buscado delinear suas ações baseadas nos resultados de sua
performance, fortalecendo suas forças e dirimindo suas fraquezas, bem
como identificando oportunidades e ameaças que o ambiente apresenta.”

Como ferramenta de gestão, visando analisar os resultados dos programas de
pós-graduação da UFRN, utilizaremos a Importance-Performance Analysis (Análise
Importância-Desempenho em tradução livre) conforme proposta por Martilla e James
(1977) e atualizada por Sever (2014). Por meio da Análise Importância-Desempenho é
possível demonstrar os resultados com o uso de gráficos bidimensionais que podem ser
facilmente interpretados. Estes gráficos possibilitam a identificação dos quesitos que devem
ser priorizados visando a melhoraria do desempenho geral e são chamados de matriz
importância-desempenho.

Frente ao exposto, a problemática desta proposta concentra-se em discutir a
influência dos resultados do Sistema de Avaliação CAPES na gestão da pós-graduação
da UFRN e responder ao seguinte problema de pesquisa: Quais quesitos avaliados
pela CAPES devem ser priorizados para melhorar o resultado da avaliação da
pós-graduação da UFRN?

Levando em consideração a importância da atuação da CAPES para o sistema de
pós-graduação nacional e institucional, procuraremos contribuir com o aprimoramento
da gestão dos programas de pós-graduação da UFRN através da análise do resultado dos
programas na avaliação CAPES. Essa análise visa contribuir com os gestores da instituição
na definição do planejamento da pós-graduação, possibilitando a identificação de ações
que contribuam para a melhoria do desempenho dos programas de pós-graduação.

1.1 Objetivos da Pesquisa

1.1.1 Objetivo Geral

Analisar, a partir da utilização do resultado das avaliações trienais da CAPES
como fonte de informação estratégica, o desempenho dos programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu da UFRN baseado na matriz de importância-desempenho.

1.1.1.1 Objetivos Específicos

(a) Fazer a correlação entre os processos de uso estratégico da informação de Choo e os
Fundamentos do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP).

(b) Desenvolver a matriz de importância-desempenho para cada programa de pós-
graduação stricto sensu acadêmico avaliado ao longo dos dois últimos triênios de
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avaliação CAPES.

(c) Identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria no resultado consolidado de
todas as avaliações CAPES dos programas de pós-graduação da UFRN apresentado
pela matriz de importância-desempenho desenvolvida.

1.2 Justificativa
A universidade é uma instituição que desempenha importante papel no desenvolvi-

mento humano e a sua atuação vai muito além da formação de profissionais qualificados.
Desde suas origens na idade média, apresenta-se como uma das principais fontes de
conhecimento científico e tecnológico (CHIARINI; VIEIRA, 2012).

Através das suas ações de ensino, pesquisa e extensão, a universidade tem impacto
direto no desenvolvimento da região em que está implantada. As atividades de pesquisa
das universidades, com raras exceções, abrigam-se na pós-graduação, que, por requerer
um corpo docente qualificado e titulado, foi um fator de modernização do ensino superior
público (CAPES, 2010).

Segundo dados da CAPES, em 2009, existiam 2.719 programas em atividade
responsáveis por 4.101 cursos, sendo: 2.436 cursos de mestrado (59,4%); 1.422 de cursos
de doutorado (34,7%) e 243 cursos de mestrado profissional (5,9%). Havia ainda 57.270
docentes e 161.117 estudantes matriculados no fim de 2009, sendo destes 103.194 alunos
de mestrado e mestrado profissional e 57.923 alunos de doutorado. Em 2016 o número de
cursos passou para 4.177, o número de docentes subiu para 94.270 e o número de estudantes
matriculados passou para 266.818. Destes 126.436 estão matriculados no mestrado, 107.640
são alunos de doutorado e 32.742 alunos de mestrado profissional.

Na mesma proporção do crescimento do número de alunos, também cresceram os
investimentos da CAPES. O repasse de recursos para a pós-graduação, sejam de custeio
ou de capital, depende da avaliação realizada pela CAPES. Neste sentido, o resultado
obtido pelos programas de pós-graduação na avaliação da CAPES assume importância
fundamental para a obtenção de recursos que servirão para a manutenção dos mesmos e,
principalmente, para angariar bolsas de estudo.

Nos anos de 2014, 2015 e 2016 foram distribuídos mais de dezesseis bilhões de
reais com pagamentos de bolsas de pós-graduação no Brasil e no exterior (Figura 3).
Neste sentido, é fundamental que os programas stricto sensu brasileiros estejam atentos
aos critérios de avaliação empregados pela CAPES para que possam buscar um melhor
resultado na avaliação e assim conseguir mais investimento nos programas (WALTER,
2013).

Segundo Maccari, Almdeida, Riccio e Alejandro (2014) é relevante estudar a
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Figura 3 – Investimento em bolsas de pós-graduação no período de 2004 a 2016

Fonte: CAPES < http://www.capes.gov.br/orcamento-evolucao-em-reais>

contribuição do sistema de avaliação em vigor para a melhoria dos programas de pós-
graduação brasileiros, pois, ao que parece, o potencial dessa ferramenta de gestão ainda
não é adequadamente explorado.

Tendo em vista que a Portaria Ministerial n. o 1.418 de 23/12/98 condiciona a
validade nacional dos diplomas de pós-graduação stricto sensu ao mérito reconhecido na
avaliação da CAPES, torna-se visível a importância da busca pela melhoria contínua da
qualidade dos programas de pós-graduação da instituição.

A observação dos resultados das avaliações trienais realizadas pelas CAPES, dispo-
níveis no site do órgão, possibilita o acompanhamento da evolução dos conceitos obtidos
pelos programas ao longo das avaliações. Para Walter, Domingues, Gubiani e Santos
(2013), o resultado da avaliação possibilita a identificação de oportunidades de melhorias
por meio da análise dos quesitos de avaliação demonstrando quais itens merecem maior
destaque por parte dos gestores das instituições de ensino.

Ainda, para Maccari (2008), os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu podem
melhorar seu desempenho gerencial se considerarem o sistema de avaliação da CAPES
para estabelecer um planejamento estratégico. De acordo com Walter, Domingues, Gubiani
e Santos (2013) o aprimoramento dos programas de pós-graduação fomenta a pesquisa
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científica e possibilita a formação docentes com alto nível de qualidade.

A relevância sobre o tema avaliação CAPES dos programas de pós-graduação pode
ser comprovada pelo crescimento do número de cursos de pós-graduação no Brasil, bem
como pelas ações governamentais e institucionais e pelas recentes publicações científicas
disponibilizadas nas bases de dados.

Em uma busca realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD), utilizando os termos ”CAPES”, ”avaliação” e ”pós-graduação” foram localizados
um total de 182 teses e dissertações produzidas entre os anos de 2000 e 2016. Desse total,
28 dissertações e 13 teses têm como objeto de estudo a avaliação CAPES e a sua influência
na gestão dos programas de pós-graduação. A figura 4 mostra a distribuição do total
de teses e dissertações defendidas entre 2005 e 2016 e que tem como objeto de estudo a
avaliação CAPES.

Figura 4 – Número de trabalhos que tem como objeto a avaliação CAPES

Fonte: Elaboração própria

Os estudos referentes à forma e à eficácia da avaliação dos programas de pós-
graduação, assim como os referentes à gestão dos programas, ganham relevância frente à
importância da educação e da pesquisa científica para o desenvolvimento tecnológico da
nação.

No Plano de Gestão 2015-2019 da UFRN, está prevista a elaboração de um Plano
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Decenal para a Excelência na Pós-graduação. O objetivo institucional é que este plano
se desdobre em ações de expansão, acompanhamento, avaliação e fomento, incentivando
a realização de diagnóstico e planejamento estratégico nos programas de pós-graduação,
visando garantir a evolução de sua qualidade acadêmica (UFRN, 2017). Esta pesquisa
vem ao encontro dos planos da gestão, tendo em vista que através do atingimento de
seus objetivos ela se constituirá numa ferramenta de aplicação prática para utilização nos
programas de pós-graduação.

Ainda neste sentido, este trabalho representa uma contribuição para a área de
Gestão da Informação e do Conhecimento quando apresenta esta ferramenta prática que,
à luz da teoria proposta por Choo (2003), proporciona a aquisição de informações que
servirão de subsídio para o processo decisório e se constitui num mecanismo capaz de
possibilitar que o conhecimento gerado em sua aplicação seja transformado em vantagem
competitiva.

A motivação do autor para a realização deste estudo tem por justificativa pessoal o
fato do mesmo trabalhar como secretário do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica e de Computação da UFRN e vivenciar todas as etapas da avaliação CAPES desde
2008. A experiência adquirida nesta vivência, juntamente com o interesse em melhorar a
avaliação dos programas de pós-graduação da UFRN, despertou para a importância da
realização deste estudo, tendo em vista que a pós-graduação desempenha um importante
papel na produção do conhecimento científico e na formação de professores.

1.3 Estrutura do trabalho
Para fins de melhor apresentar as atividades realizadas durante a pesquisa, bem

como os resultados obtidos, a dissertação está sistematizada em cinco capítulos. Esta
introdução, contextualiza o problema, faz uma breve descrição da instituição em que
serão desenvolvidos os trabalhos, define os objetivos gerais e específicos, a justificativa
e a motivação do trabalho. O capítulo 2 apresenta a revisão da literatura, com base na
pesquisa bibliográfica e documental e o referencial sobre a avaliação do cenário atual
da pós-graduação na UFRN e do sistema de avaliação da CAPES. O capítulo finaliza
com os conceitos da Análise de Importância-Desempenho. Na sequência, o capítulo 3
apresenta a metodologia utilizada para a realização da pesquisa. No capítulo quatro são
apresentados os resultados do trabalho e as discussões sobre os mesmos. O capítulo 5 traz
as conclusões do trabalho, aponta suas principais contribuições, apresenta suas limitações
e sugere pesquisas futuras. Após o capítulo 5 são apresentadas as referências, seguida pelos
apêndices e anexos.
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2 Fundamentação Teórica

O referencial teórico e empírico da pesquisa foi construído a partir de uma revisão
bibliográfica que utilizou como principais ferramentas o Portal de Periódicos da CAPES,
as bases de dados científicos, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e a
literatura reconhecida da área de Gestão da Informação e do Conhecimento disponibilizada
no Sistema de Bibliotecas da UFRN.

Também foi realizada uma pesquisa documental em resoluções e portarias expe-
didas pela CAPES, bem como nos documentos de área, fichas de avaliação, resultados e
regulamentos das avaliações trienais 2010 e 2013.

O presente capítulo esta estruturado em cinco seções que trazem os principais
conceitos que servirão de base para a compreensão do trabalho desenvolvido nesta pesquisa.
A primeira seção apresenta conceitos da área de gestão da informação e do conhecimento,
com ênfase para o modelo estratégico de uso da informação de Choo (2003). Na segunda
seção é apresentado o Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) e é feita uma
correlação do mesmo com o modelo de Choo. A terceira seção apresenta o Sistema de
Avaliação da Pós-graduação, passando pela Avaliação CAPES, seus conceitos e procedi-
mentos e finalizando com as críticas ao sistema de avaliação utilizado pela CAPES. A
quarta seção apresenta a gestão da pós-graduação na UFRN e a quinta seção apresenta a
Análise de Importância-Desempenho.

2.1 Gestão da Informação e do Conhecimento
Os conceitos de dado, informação e conhecimento estão fortemente relacionados e

a confusão entre estes conceitos gera enormes dispêndios com iniciativas e tecnologia da
informação que raramente produzem resultados satisfatórios (DAVENPORT; PRUSAK,
1999).

Para Davenport (1998) dados são o conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos
a eventos. Podem ser definidos também como observações sobre o estado do mundo. De
acordo com McGee e Prusak (1994, p. 23), “informação são dados coletados, organiza-
dos, ordenados, aos quais são atribuídos significados e contexto”, ou ainda, “informação
representa dados em uso”. A informação é uma mensagem, geralmente na forma de um
documento ou uma comunicação audível ou visual, com a finalidade de mudar o modo
como o destinatário vê algo (DAVENPORT; PRUSAK, 1999).

O conhecimento é todo o conjunto de aprendizado e habilidades que indivíduos (não
máquinas) usam para resolver problemas (PROBST, 2002). Seca e Riverola (2004) definem
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um conhecimento como a capacidade de resolver um determinado conjunto de problemas.
Segundo Davenport (1998), o conhecimento é a informação mais valiosa, isto porque
alguém deu à informação um contexto, um significado, uma interpretação. ”A informação e
o conhecimento tornaram-se os principais recursos econômicos para a competitividade das
empresas, criando uma necessidade de valorização, de manutenção e de desenvolvimento
nas organizações de forma plena e organizada” (PINOCHET, 2014, p. 55).

Tendo em vista a importância que é atribuída ao conhecimento, Nonaka e Takeuchi
(2004) defendem que o sucesso das empresas japonesas se deve à capacidade de criação
do conhecimento. Na opinião destes autores a criação do conhecimento leva a inovação
contínua que por sua vez leva à obtenção de vantagem competitiva.

Com a revolução proporcionada pelo avanço da tecnologia da informação, o modelo
de gestão das organizações passou por uma completa transformação. As empresas passaram
a obter vantagem competitiva por meio do uso dessa tecnologia e a nova ordem para a
sobrevivência destas passa a ser a inovação (SILVA FILHO; SILVA, 2005). A inovação e
as atividades de inteligência competitiva em uma organização constituem um processo
informacional por excelência, na medida em que envolvem a necessidade, a busca e o uso
da informação (BARBOSA, 2008).

Para além da importância da inovação e operacionalização dos processos informaci-
onais, Choo (2003) defende que a concepção atual de administração e teoria organizacional
apresenta três arenas distintas onde a criação e o uso da informação desempenham um
papel estratégico no crescimento e na capacidade de adaptação da organização (quadro 1).

Quadro 1 – As três arenas de uso estratégico da informação

1a Arena: Criação de Signi-
ficado

2a Arena: Construção do
Conhecimento

3a Arena: Tomada de deci-
são

A organização usa a informação
para dar sentido às mudanças do
ambiente externo.

A organização cria, organiza e
processa a informação de modo
a gerar novos conhecimentos por
meio do aprendizado.

As organizações buscam e ava-
liam informações de modo a to-
mar decisões importantes.

Com a interpretação de notícias
e mensagens sobre o ambiente
os membros da organização de-
vem decidir qual informação é
relevante.

O principal processo de informa-
ção é a conversão do conheci-
mento.

A principal atividade é o proces-
samento e a análise a partir das
alternativas disponíveis.

A partir de explicações de experi-
ências passadas, os membros da
organização trocam e negociam
seus pontos de vista até chega-
rem a uma interpretação consen-
sual.

Por meio do discurso e do diá-
logo, os membros da organização
partilham seus conhecimentos e
articulam o que intuitivamente
sabem.

As regras, rotinas e preferências
orientam os membros na busca
da informação e na avaliação de
alternativas.

Fonte: Adaptado de Choo, 2003.
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Conforme demonstrado no Quadro 1, cada uma das arenas engloba um processo
de uso estratégico da informação que são, respectivamente, os processos de criação de
significado, construção do conhecimento e tomada de decisões.

As organizações que são capazes de integrar eficientemente esses três processos,
fazendo a ligação entre os mesmos, estabelecem um ciclo contínuo de aprendizagem e
adaptação que Choo chama de “Ciclo do conhecimento", mostrado na Figura 5, e podem
ser classificadas como organizações do conhecimento (CHOO, 2003).

Figura 5 – Ciclo do Conhecimento de Choo

Fonte: Adaptado de Choo (2003)

Dentro do ciclo do conhecimento de Choo (2003), os processos de uso estratégico
da informação se complementam e se retroalimentam. A criação de significado possibilita
a interpretação do ambiente, originando um conjunto de significados comuns comparti-
lhados e modelos mentais que a organização utiliza para planejar e tomar decisões. Essas
interpretações também ajudam a organização a definir novos conhecimentos e capacidades
que precisam ser desenvolvidas.

Choo (2003) também propõe um modelo de uso da informação que se caracteriza
como uma tentativa de identificar e relacionar os principais elementos que influenciam o
comportamento do indivíduo quando busca e usa a informação, sintetizado na Figura 6.

O mesmo autor afirma ainda que a necessidade de informação, apesar de não ser
clara e definida, é sentida como uma vaga intranquilidade e incerteza. Esses sentimentos
são ocasionados pelo reconhecimento de lacunas no conhecimento, na compreensão ou nas
capacidades da organização, ou ainda, quando não se consegue interpretar o ambiente e
dar sentido à situação.
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Figura 6 – Modelo de necessidade, busca e uso da informação

Fonte: Adaptado de Choo (2003)

O surgimento dessa necessidade acarreta uma busca intencional pela informação
na expectativa de alterar o seu estado do conhecimento, o que ajudará o indivíduo a
desenvolver um foco para a pesquisa e uma estratégia para a sua execução. Através da
busca pela informação, o indivíduo é capaz de responder a perguntas sobre o ambiente e
sobre as consequências e razões para as ações ou acontecimentos.

A seleção e o processamento das informações se enquadram na etapa de uso da
informação, pois esse processamento produz uma mudança na atuação do indivíduo,
baseada nos novos conhecimentos adquiridos. A informação é usada para responder uma
pergunta, solucionar um problema, tomar uma decisão, negociar uma posição ou dar
sentido a uma situação.

O modelo proposto por Choo (2003) é pertinente pelo fato de que as organizações
estão cada vez mais conscientes de que sua sobrevivência e sua evolução dependem de
sua capacidade de dar sentido ou influenciar o ambiente e de renovar constantemente seu
significado e seu propósito.

Na busca pela capacidade de adaptação ao ambiente dinâmico da modernidade, as
organizações precisam estabelecer processos cada vez mais complexos de administração e
gerenciamento do conhecimento. Para Barbosa (2008, p. 11), administrar ou gerenciar o
conhecimento significa:

“O planejamento e controle das situações nas quais esse conhecimento
possa ser produzido, registrado, organizado, compartilhado, disseminado
e utilizado de forma a possibilitar melhores decisões, melhor acompanha-
mento de eventos e tendências externas e uma contínua adaptação da
empresa a condições sempre mutáveis e desafiadoras do ambiente onde a
organização atua”.

O objetivo básico da gestão do conhecimento é criar, compartilhar e disseminar o
conhecimento para melhor enfrentar as forças que o ambiente exerce sobre a organização
(SILVA FILHO; SILVA, 2005). Em suma, o atingimento do objetivo básico da gestão do
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conhecimento por parte da organização é o que vai possibilitar a criação de conhecimento
organizacional que, quando difundido e incorporado aos produtos e serviços, possibilita a
inovação contínua. Por sua vez, a inovação se transforma em vantagem competitiva da
organização.

O modelo de “ciclo do conhecimento” de Choo (2003) serve como referência para
as organizações que procuram compreender melhor a necessidade, a busca e o uso da
informação. No entanto, frente à importância reconhecida da informação e do conhecimento
no ambiente organizacional, outros modelos têm sido propostos nos mais diversos ambientes
organizacionais públicos e privados.

Como exemplo desses novos modelos podemos citar o Modelo de Excelência em
Gestão Pública (MEGP) que, devido à característica de instituição pública da UFRN, foi
o modelo escolhido para ser estudado aqui e está apresentado na próxima seção.

2.2 Modelo de Excelência em Gestão Pública
OModelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão (MPOG) objetiva fortalecer os sistemas de gestão da administração
pública através da adoção de práticas e tecnologias gerenciais que contribuam para a
ampliação da capacidade de governança e governabilidade das suas estruturas executivas
(MPOG, 2014).

Por meio da aplicação de um modelo de excelência em gestão focado em resultados
e orientado para o cidadão, a administração pública busca uma transformação gerencial
rumo à excelência, possibilitando assim que o desempenho de organizações públicas possa
ser avaliado e comparado com organizações estrangeiras e até mesmo com empresas e
demais organizações do setor privado.

Publicado pela Secretaria de Gestão Pública (SEGEP) do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, o Modelo de Excelência em Gestão Pública brasileiro está
referenciado nos valores e fundamentos da constituição federal e, como tal, é regido pela
supremacia do interesse público e pela obrigação da continuidade da prestação do serviço
público.

Assim sendo, além da observância dos princípios constitucionais que regem a
Administração Pública, o Modelo de Excelência em Gestão Pública está alicerçado em
fundamentos próprios da gestão de excelência contemporânea, apresentados no Quadro 2
a seguir.
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Quadro 2 – Fundamentos da Gestão de Excelência Contemporânea

Fundamento Conceito
1. Pensamento sistêmico Entendimento das relações de interdependência entre os

diversos componentes de uma organização, bem como entre
a organização e o ambiente externo, com foco na sociedade.

2. Aprendizado organizacional Promoção de um ambiente favorável à criatividade, à expe-
rimentação e à implementação de novas ideias que possam
gerar um diferencial para a atuação da organização.

3. Cultura da Inovação Entendimento das relações de interdependência entre os
diversos componentes de uma organização, bem como entre
a organização e o ambiente externo, com foco na sociedade.

4. Liderança e constância de propó-
sitos

A liderança é o elemento promotor da gestão, responsável
pela orientação, estímulo e comprometimento para o alcance
e melhoria dos resultados; a constância de propósitos é refe-
rente à manutenção das ações para alcance dos resultados.

5. Orientação por processos e infor-
mações

Compreensão e segmentação do conjunto das atividades
e processos da organização que agreguem valor para as
partes interessadas, sendo que a tomada de decisões e a
execução de ações devem ter como base a medição e análise
do desempenho, levando em consideração as informações
disponíveis.

6. Visão de Futuro Indica o rumo da organização. Está diretamente relacionada
à capacidade de estabelecer um estado futuro desejado dê
coerência ao processo decisório e que permita à organização
antecipar-se às necessidades e expectativas dos cidadãos e
da sociedade.

7. Geração de Valor Alcance de resultados consistentes, assegurando o aumento
de valor tangível e intangível de forma sustentada para todas
as partes interessadas.

8. Comprometimento com as pessoas Estabelecimento de relações com as pessoas, criando con-
dições de melhoria da qualidade nas relações de trabalho,
para que elas se realizem profissional e humanamente, ma-
ximizando seu desempenho por meio do comprometimento,
de oportunidade para desenvolver competências e de empre-
ender, com incentivo e reconhecimento.

9. Foco no cidadão e na sociedade Direcionamento das ações públicas para atender as necessi-
dades dos cidadãos e da sociedade, beneficiários dos serviços
públicos e destinatários da ação decorrente do poder de
Estado exercido por órgãos e entidades públicos.

10. Desenvolvimento de parcerias Desenvolvimento de atividades conjuntas com outras organi-
zações com objetivos específicos comuns, buscando o pleno
uso das suas competências complementares para desenvolver
sinergias.

Continua na próxima página
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Continuação da página anterior
Fundamento Conceito

11. Gestão participativa Estilo de gestão que determina uma atitude gerencial que
busque o máximo de cooperação das pessoas, reconhecendo
a capacidade e o potencial diferenciado de cada um har-
monizando interesses individuais e coletivos, promovendo a
sinergia das equipes de trabalho.

Fonte: MEGP/MPOG, 2014.

Com base nos conceitos dos fundamentos do MEGP, apresentados no Quadro 2 -
Fundamentos da Gestão da Excelência Contemporânea e no modelo apresentado por Choo
(2003), procuramos fazer um paralelo entre estes conceitos e os processos de uso estratégico
da informação. Para tal, apresentamos o Quadro 3 - Correlação entre os Fundamentos do
MEGP e os processos de uso estratégico da informação, no qual tentamos apresentar a
correlação entre os fundamentos da MEPG e cada um dos processos de uso estratégico da
informação.

Quadro 3 – Correlação entre os Fundamentos do MEGP e os processos de uso estratégico da
informação

Processo Fundamento Correlação
Criação de
Significado

Pensamento Sistêmico As organizações são constituídas por uma complexa
combinação de recursos organizacionais e humanos

Visão de Futuro que através das interações dinâmicas e constantes de
suas crenças, representações e interpretações produ-
zem como resultado a criação de significado.

Foco no cidadão e na socie-
dade

Observando fatos e ações já ocorridos a organização
revê e consolida seus objetivos e suas estratégias.

Construção
do

Aprendizado organizacional A troca de conhecimento entre os muitos níveis da or-
ganização, inclusive entre indivíduos, grupos e outras

Conhecimento Cultura da Inovação organizações, cria conhecimento e proporciona o
aprendizado organizacional. Atividades como reso-
lução compartilhada de problemas, experimentação,

Desenvolvimento de parcerias implementação e integração de novos processos e fer-
ramentas geram conhecimento. A troca de conheci-
mentos entre indivíduos favorece o ímpeto criativo

Gestão participativa levando a uma nova ideia ou conceito.
Tomada de
Decisão

Orientação por processos e in-
formações

A utilização, em todos os níveis institucionais, de
informações obtidas por ferramentas de gestão,

Foco no cidadão e na socie-
dade

o direcionamento das ações para o atingimento de
objetivos pré-estabelecidos e resultados consistentes,
são traços que se relacionam com o processo de uso

Geração de Valor estratégico da informação conforme proposto por
Choo.

Fonte: Elaboração própria.
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O Modelo de Excelência em Gestão Pública pode ser sistematizado por oito
dimensões integradas e interativas, conforme Figura 7 - Visão sistêmica do MEGP. No
modelo, os fundamentos da excelência estão representados em aspectos de gestão tangíveis
e mensuráveis quantitativa ou qualitativamente, relativos às dimensões de 1 a 7, dispostos
em assertivas. Na dimensão 8, o modelo orienta para a apresentação de resultados da ação
institucional nas sete outras dimensões.

Na Figura 7, as oito dimensões estão distribuídas em quatro blocos. O Bloco I
é o bloco do planejamento, onde estão as partes que movem a organização e lhe dão
direcionalidade. O Bloco II é o da execução. Esses dois blocos representam o centro
prático da ação gerencial e transformam finalidade e objetivos em resultados. O Bloco III
representa o controle, pois somente através dos resultados é possível analisar a qualidade
do sistema e o desempenho institucional. O Bloco IV dá ao órgão a capacidade de corrigir,
melhorar ou inovar suas práticas e desempenho através da informação e conhecimento.

Figura 7 – Visão sistêmica do MEGP

Fonte: MEGP/MPOG, 2014.

A visão sistêmica do MEGP está claramente baseada no Ciclo PDCA de controle
de processos. O Ciclo PDCA conta com as etapas de PLAN (planejar) quando são
definidos as metas de melhoria e os métodos que permitirão atingir as metas propostas, DO
(Executar) quando serão executadas as atividades planejadas, CHECK (Verificar) quando
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são conferidos os resultados e ACTION (Agir) quando a organização atua corretivamente
caso as metas não tenham sido atingidas.

Fazendo um paralelo entre o Ciclo PDCA e o MEGP, teremos um modelo conforme
apresentado na Figura 8.

Figura 8 – Comparação do Ciclo PDCA com o MEGP

Fonte: Elaboração própria.

O bloco IV da visão sistêmica do MEGP engloba justamente a Dimensão da Infor-
mação e Conhecimento. Essa dimensão representa a capacidade de gestão das informações
e do conhecimento, especialmente a implementação de processos gerenciais que contribuam
diretamente para a seleção, coleta, armazenamento, utilização, atualização e disponibili-
zação sistemática de informações atualizadas, precisas e seguras aos usuários internos e
externos, com o apoio da tecnologia da informação (MPOG, 2014).

A Dimensão da Informação e Conhecimento trata de elementos que envolvem as
práticas de manutenção e aplicação do conhecimento e informação nas organizações. Essa
dimensão permeia todo o sistema de gestão, sendo um elemento de ligação entre as demais
dimensões. Para Pereira, Queiros, Galvão e Sales (2012), o diferencial dessa dimensão é
que por meio das informações, a organização adquire certas vantagens, como: aumenta o
potencial de seus ativos intangíveis, agrega valor ao negócio e gera diferencial competitivo.

Em uma tentativa de integração entre o modelo de necessidade, busca e uso da
informação de Choo (2003) com o Ciclo PDCA, propomos um fluxo conforme apresentado
na Figura 9.

Partindo da fase de Check (verificação) no Ciclo PDCA, principalmente quando o
resultado verificado não atender satisfatoriamente os objetivos da organização, é gerada uma
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Figura 9 – Integração do Ciclo PDCA com Modelo de Necessidade, Busca e Uso da Informação
de Choo

Fonte: Elaboração própria.

necessidade de informação. Essa necessidade ocasiona uma ampla busca pela informação
em todos os níveis da organização e o resultado da busca é o uso da informação na fase de
Action (ação) do Ciclo PDCA.

Da mesma forma, a gestão pública de excelência deve contemplar a implementação
de processos gerenciais que objetivem a identificação, o desenvolvimento, a geração, a
proteção e o compartilhamento do conhecimento. Para Terra (2005), quando as organizações
desenvolvem essas atividades elas estão engajadas na Gestão do Conhecimento.

Para Choo (2003), quando a organização consegue identificar e dar significado aos
sinais do ambiente ela se torna capaz de se adaptar e ter sucesso. Afirma ainda que, a
inovação e o aprendizado contínuo são gerados pela mobilização do conhecimento e da
experiência de seus membros. Por fim, tomando decisões baseadas no conhecimento de
seus membros as organizações podem desenvolver ações determinadas que resultam no
melhor desempenho.

A gestão da informação e do conhecimento conduzem à criação de significado,
construção do conhecimento e tomada de decisão, elementos que se inter-relacionam
resultando no ciclo do conhecimento, onde a informação é processada com o propósito
de reduzir ou evitar a incerteza e apoiar a tomada de decisão (CHOO, 2003). Com essa
afirmativa em mente partimos para a análise dos resultados da avaliação dos programas
de pós-graduação da UFRN, com a finalidade de melhorar o resultado dos programas e
gerar vantagem competitiva para a instituição.
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2.3 Avaliação da Pós-graduação Stricto Sensu
O início da Avaliação da Pós-graduação Stricto Sensu no Brasil coincidiu com a

criação da antiga Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(atual Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio do Decreto
no 29.741, de 11 de julho de 1951. A CAPES foi criada com o objetivo inicial de "assegurar
a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender
às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento
do país"(CAPES, 2008).

Ao longo de seus 66 anos de existência, a CAPES passou por grandes mudanças
estruturais, tendo sido criada inicialmente como uma comissão em 1951. Já em 1961 a
CAPES passa a ser um órgão subordinado diretamente à presidência da república. Através
do Decreto no 74.299/1974, a estrutura da CAPES é alterada novamente e passa a ser
considerada órgão central superior.

Com a posse do Presidente Collor, em 1990, a CAPES é extinta por meio de medida
provisória do presidente. No entanto, devido à grande mobilização das universidades e o
apoio do Ministério da Educação, a CAPES é recriada no mesmo ano. Em 1992, a CAPES
passa a ser instituída como fundação pública.

Em 11 do julho de 2007, o Congresso Nacional aprovou por unanimidade a Lei no

11.502/2007 que constitui a CAPES como a conhecemos hoje a atribui a mesma a função
de atuar na formação de professores da educação básica, o que amplia o alcance de suas
ações na formação de pessoal qualificado.

Atualmente, as atividades exercidas pela CAPES englobam as seguintes linhas de
ação:

• 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 (CAPES, 2008).

O sistema de avaliação da pós-graduação adotado pela CAPES é detalhado nas
próximas seções, onde abordamos aspectos relativos aos processos envolvidos no sistema,
os quesitos e itens avaliados, os documentos produzidos ao final da avaliação e as críticas
da comunidade científica.
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2.3.1 O Sistema de Avaliação da Pós-graduação da CAPES

O sistema de avaliação do ensino em nível de pós-graduação no Brasil está sob
a responsabilidade da CAPES. O resultado da avaliação e os relatórios produzidos pela
CAPES servem de fundamentação para as decisões da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação é o responsável pela
autorização, reconhecimento e a renovação de reconhecimento dos cursos de pós-graduação.
Além da avaliação dos programas já em funcionamento, a CAPES também é responsável
pela autorização de funcionamento de novos cursos de pós-graduação, conforme vemos na
Figura 10 .

Figura 10 – Processos do Sistema de Avaliação CAPES

Fonte: CAPES (2013b)

A CAPES iniciou seu sistema de acompanhamento e avaliação da pós-graduação
brasileira em 1976 com o propósito de colocar em prática as orientações do I Plano Nacional
de Pós-graduação (PNPG). A avaliação é atividade essencial para assegurar e manter a
qualidade dos cursos de Mestrado e Doutorado no país, servindo de instrumento para a
busca da excelência nos cursos de mestrado e doutorado (CAPES, 2014).

Os objetivos da avaliação são: a certificação da qualidade da pós-graduação brasileira
e a identificação de assimetrias regionais e de áreas estratégicas do conhecimento no Sistema
Nacional de Pós-graduação (SNPG)(CAPES, 2014).

A certificação da qualidade atribuída pela CAPES constitui-se em um instrumento
de grande importância para as instituições que oferecem cursos de pós-graduação e para o
governo federal. As ações de concessão de auxílios, tanto por parte das agências de fomento
nacionais, como dos organismos internacionais são norteadas pelos conceitos atribuídos
aos programas avaliados.

Através da avaliação detalhada dos programas de pós-graduação, a CAPES pode
atuar induzindo a criação e expansão de programas de pós-graduação no território nacional
visando superar o desafio de formar um número suficiente de docentes titulados perante à
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crescente demanda ocasionada pela expansão do ensino de graduação no Brasil (CAPES,
2014). A avaliação segue a sistemática e o conjunto de quesitos básicos estabelecidos no
Conselho Técnico Científico da Educação Superior (CTC-ES), seguindo o fluxo apresentado
na Figura 11.

Figura 11 – Fluxo da avaliação CAPES

Fonte: CAPES (2013b)

A avaliação é realizada em 49 áreas de avaliação que são agregadas, por critério de
afinidade, em dois níveis. O primeiro nível são os Colégios e segundo nível são as Grandes
Áreas, conforme apresentado no Apêndice B.

Os critérios de avaliação de cada área são debatidos e atualizados pela comunidade
acadêmico-científica a cada ciclo avaliativo e, após a avaliação os resultados, as decisões e
ações são divulgadas publicamente através do portal da CAPES e nas páginas das áreas
de avaliação.

Cada área de avaliação possui um coordenador, um coordenador adjunto e um
coordenador adjunto de Mestrado Profissional (MP). Esses coordenadores de área são
consultores designados para coordenar, planejar e executar as atividades das respectivas
áreas junto à CAPES, incluindo aquelas relativas à avaliação dos programas de pós-
graduação.

Os coordenadores são indicados por seus pares através de ampla consulta feita
pela CAPES aos cursos e programas de pós-graduação e como tal devem ser acadêmicos
com reconhecida experiência em ensino e orientação de pós-graduação. A escolha dos
coordenadores ocorre com base em listas tríplices elaboradas pelo Conselho Superior da
CAPES. O Conselho Superior é formado pelo presidente da CAPES e por representantes
do Ministério da Educação, das agências financiadoras e representantes de classes.
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No período de 1976 a 1997 a classificação dos programas era feita em uma escala
alfabética, de A a E. A partir de 1997, com a formulação do IV Plano Nacional de
Pós-graduação, ocorre a mudança da classificação e a escala numérica de 1 a 7.

A partir de 1998, a avaliação do SNPG passa a ser orientada pela Diretoria de
Avaliação da CAPES e realizada com a participação da comunidade acadêmico-científica
por meio de consultores ad hoc.

A análise por pares visa assegurar a qualidade que dá fundamentação ao reconheci-
mento e confiabilidade atribuídos à avaliação do sistema de pós-graduação da CAPES e,
segundo Kuenzer e Moraes (2005), mostra o envolvimento direto da comunidade acadêmica
no processo avaliativo.

2.3.2 Os Quesitos do Sistema de Avaliação

A CAPES realiza o acompanhamento anual de todos os programas de pós-graduação
stricto sensu através dos dados lançados na Plataforma Sucupira1. Após o reconhecimento
do curso pelo Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação, este passa a
constituir o SNPG e, como tal, tem obrigatoriedade de enviar anualmente, via Plataforma
Sucupira, os dados referentes a: planejamento, gestão, infraestrutura física, formação e
atividades de docentes, matrícula e titulação de alunos, disciplinas oferecidas, projetos
de pesquisa desenvolvidos, produção bibliográfica em termos de artigos científicos, livros,
dissertações e teses defendidas, produção técnica e tecnológica, etc.

Para todas as 49 áreas do conhecimento, a avaliação dos programas de pós-graduação
é feita com a utilização dos dados lançados na Plataforma Sucupira. A CAPES avalia os
programas levando em consideração os seguintes quesitos: I – Proposta do Programa, II –
Corpo Docente, III – Corpo Discente, IV – Produção Intelectual e V – Inserção Social.

Para melhor entendimento de cada quesito, segue uma descrição detalhada baseada
nos documentos de área da avaliação CAPES 2013. Cada área tem o seu documento de
área específico, por isso foi necessário fazer uma análise dos documentos de área a fim de
definir cada quesito de avaliação com uma descrição mais ampla possível.

I – Proposta do Programa

Conforme descrito nos documentos de área e nas fichas de avaliação dos programas,
esse quesito analisa de forma qualitativa a coerência, a consistência, a abrangência e
atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e
proposta curricular do programa; avalia também o planejamento futuro e a infraestrutura
para pesquisa, ensino e extensão.
1 Ferramenta desenvolvida para coletar informações, realizar análises e avaliações e ser a base de referência

do SNPG. Concebida a partir de uma parceria da CAPES com a UFRN.
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Neste quesito os avaliadores irão observar a articulação entre Área de Concentração,
Linhas de Pesquisa, Matriz Curricular, Projetos de Pesquisa e Produção Intelectual. Sendo
contemplado aspectos como: consonância da formação do corpo docente permanente em
relação ao conteúdo da estrutura curricular, quantidade de linhas e projetos de pesquisa em
relação à dimensão do corpo docente permanente, atualização das ementas, dos conteúdos
e da bibliografia das disciplinas, critérios de seleção e ingresso de discentes, perfil do
público alvo, demanda de mercado e atuação do egresso, composição do corpo docente,
compatibilidade entre a produção acadêmica e a área de concentração e as linhas de
pesquisa e eventos, oficinas, seminários proporcionados pelo programa a seus estudantes.

Ainda dentro da proposta, os avaliadores CAPES observam se o programa manifesta
a existência de um planejamento futuro contemplando metas que busquem o aperfeiçoa-
mento do programa e estabelecimento de cooperação com outros programas, com vistas à
adequação deste às necessidades regionais, nacionais e internacionais. O programa deve
evidenciar em seu planejamento tanto os objetivos referentes às publicações e divulgação
de conhecimentos, como sobre acompanhamento dos egressos, processos de autoavaliação,
fluxo de pessoal docente e plano para capacitação e pós-doutorado para o corpo docente.

Conforme o regulamento para avaliação 2013 da CAPES (2013a), programas
classificados como conceito “Deficiente” ou “Fraco” nesse quesito não poderá alcançar nota
superior a 3. Essa orientação para a atribuição de notas mostra a importância desse quesito
para a avaliação global do programa, independente dele não possuir peso no cômputo da
avaliação.

II – Corpo Docente

Neste quesito é avaliado o perfil do corpo docente dos programas. São verificados
itens relativos à qualificação e às atividades desenvolvidas pelos docentes. Dentre as quais se
encontram a adequação dos docentes às atividades de pesquisa e de formação, o equilíbrio
na distribuição das atividades entre os docentes e a atuação docente na graduação.

O peso do quesito variou entre as áreas de avaliação, sendo o valor atribuído ao
peso de 15% ou 20% da nota final da avaliação, dependendo da área.

III – Corpo Discente

Neste quesito são avaliados os itens relacionados ao corpo discente do programa,
particularmente a quantidade e a qualidade das teses e dissertações produzidas, a distri-
buição das orientações desses trabalhos concluídos pelo corpo docente do programa, bem
como o tempo médio de titulação dos discentes.

O peso do quesito varia entre 30% e 35% do valor da nota final.

IV – Produção Intelectual

Este quesito avalia a produção qualificada do programa, a distribuição da produção
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qualificada pelo corpo docente do programa além da produção técnica, patente e outras
produções que são consideradas relevantes. Dentre os itens avaliados nesse quesito, tem
destaque o item de “Produção qualificada por docente permanente” pois é o item que tem
mais valor no quesito.

O valor do peso do quesito variou entre 35% e 40% do valor da avaliação total.

V – Inserção Social

Neste quesito são avaliados a inserção e impactos nacionais e regionais do programa,
integração com outros programas com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-
graduação e visibilidade e transparência dada ao programa à sua atuação.

Todos esses aspectos são analisados sob diferentes perspectivas que vão desde a
contribuição do programa para a formação de docentes e recursos humanos qualificados
para atuar na administração pública ou na sociedade civil, como na contribuição para o
desenvolvimento das microrregiões, regiões ou o país como um todo.

Esse quesito tem peso 10% no valor total da avaliação, porém é nesse quesito que é
a avaliada a contribuição efetiva do programa para a sociedade civil.

No quadro 4 apresentamos uma síntese dos quesitos/itens avaliados pela CAPES
na avaliação trienal de 2013 dos programas de pós-graduação acadêmicos. Este quadro
está baseado no regulamento da avaliação trienal 2013 e lista os itens básicos que devem
constar na ficha de avaliação de cada programa.
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Quadro 4 – Resumo dos quesitos/itens da Ficha de Avaliação dos Programas Acadêmicos 2013

Quesitos/Itens
1 – Proposta do Programa
1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração, linhas de
pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular
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.
1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão.
2 – Corpo Docente
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.
2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de
formação do programa.
2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa.
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.
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações
3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo
docente permanente e à dimensão do corpo discente.
3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação em
relação aos docentes do programa.
3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da pósgraduação e
da graduação (no caso de Instituição de Ensino Superior com curso de graduação na área) na
produção científica do programa, aferida por publicações e outros indicadores pertinentes à área.
3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de formação de
mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados.
4 – Produção Intelectual
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente.
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do
Programa.
4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes.
4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente
5 – Inserção Social
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa.
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.
5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa a sua atuação.

Fonte: CAPES (2013a).
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2.3.2.1 Avaliação final e atribuição de conceitos

Ao final de um período de quatro anos (até 2013 a periodicidade era trienal) os
programas são submetidos a uma criteriosa avaliação periódica onde são atribuídas a
classificação dos programas, e cujos resultados são publicamente divulgados.

Após a avaliação quadrienal, os programas recebem notas na seguinte escala:

• 1 e 2, tem canceladas as autorizações de funcionamento e o reconhecimento dos
cursos de mestrado e/ou doutorado por ele oferecidos;

• 3 significa desempenho regular, atendendo ao padrão mínimo de qualidade;

• 4 é considerado um bom desempenho e 5 é a nota máxima para programas com
apenas mestrado;

• Notas 6 e/ou 7 indicam desempenho equivalente ao alto padrão internacional.

A atribuição dos conceitos da CAPES obedecem a critérios preestabelecidos no
regulamento da avaliação CAPES (2013a), divulgado com a devida antecedência pela
instituição. Nas avaliações trienais 2010 e 2013 a atribuição das notas seguiu orientações
como:

1. Os programas que ficarem com conceito “Deficiente” ou “Fraco” no quesito “Proposta
do Programa” poderá atingir no máximo a nota 3;

2. O menor valor dentre os conceitos obtidos pelos programas nos quesitos 3 e 4 define
os limites de nota final a ser atribuída;

3. A nota 3 é o padrão mínimo para recomendação do programa;

4. Para receber a nota 4 o curso deverá ter alcançado, no mínimo, conceito “Bom” em
pelo menos três quesitos, incluindo, necessariamente, Corpo Discente e Trabalhos de
Conclusão e Produção Intelectual (Quesitos 3 e 4);

5. Os programas que forem classificados com conceito “Muito Bom” em pelo menos
quatro dos cinco quesitos, incluindo os Quesitos 3 e 4, receberão conceito 5, sendo
este o conceito máximo para programas que só possuem curso de mestrado;

6. As notas 6 e 7 são reservadas exclusivamente para os programas com doutorado
que obtiveram nota 5 e conceito “Muito Bom” em todos os quesitos (Proposta do
Programa; Corpo Docente, Teses e Dissertações; Produção Intelectual e Inserção
Social) da ficha de avaliação e que atendam, necessariamente, a todas as condições
previstas nos respectivos documentos de área. Para receber notas 6 ou 7 os programas
são comparados com programas de excelência internacionais.
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2.3.3 Os Documentos Produzidos pela CAPES na Avaliação

Os Documentos de Área são utilizados como referência para os processos avaliativos,
tanto na elaboração e submissão de propostas de cursos novos quanto na avaliação
quadrienal dos cursos em atividade. Juntamente com as Fichas de Avaliação e os Relatórios
de Avaliação, os Documentos de Área constituem o trinômio que expressa os processos e
os resultados da Avaliação Quadrienal.

Os Documentos de Área trazem as informações referentes aos quesitos de avaliação
que deverão ser abordados pelos consultores, bem como seus pesos e definições em cada uma
das áreas. Traz ainda considerações gerais sobre o estágio atual de cada área, os requisitos
e orientações sobre propostas de novos cursos, considerações gerais sobre a avaliação
trienal, considerações sobre o Qualis Periódicos (artístico), roteiro para classificação de
livros/eventos/produtos técnicos e os critérios para estratificação e uso dos mesmos na
avaliação.

As Fichas de Avaliação contêm informações referentes aos programas e os resultados
de suas avaliações. Dentre os dados apresentados na ficha estão os básicos de localização e
contato, os dados da avaliação com indicação do funcionamento do programa e confirmação
dos dados considerados no acompanhamento anual e na avaliação quadrienal. Na ficha de
avaliação também está presente a indicação dos cursos do programa que são reconhecidos
e recomendados.

Os relatórios de avaliação são feitos por cada área ao final do período das reuniões
presenciais de avaliação, trazendo considerações gerais a respeito da Avaliação Quadrienal,
critérios para classificação de periódicos, artística, de livros e de produção técnica, critérios
utilizados em cada item da Ficha de Avaliação, indicadores considerados para atribuição
de notas 6 e 7 e a síntese da avaliação, comparando-a com os triênios anteriores.

2.3.4 Críticas à Avaliação CAPES

Vogel (2015), em sua tese de doutoramento em Ciência da Informação, apresentou
as críticas da comunidade acadêmica ao processo e avaliação da pós-graduação, baseada
em uma pesquisa realizada na Base de Periódicos CAPES e na Web of Science.

Segundo a referida autora, o número de artigos, cartas e editoriais questionando os
critérios CAPES cresceram a partir de 2000, quando a “comunidade acadêmica passou a
conhecer e compreender melhor os critérios” (VOGEL, 2015, p. 100).

Dentro dos resultados apresentados, a autora demonstra que foram encontrados
89 comentários (positivos, negativos, sugestões e constatações) dos quais 62 tiveram
como tema o quesito de Produção Intelectual e, dentre outras, trazem críticas ao uso de
indicadores de produtividade na avaliação. Segundo Vogel (2015, p. 117):

“Considera-se que o uso dos indicadores de produtividade é excessivo.
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Maccari e outros explicam que há a perseguição da alta produtividade
entre todos os docentes. Como reflexo disso, para aumentar a produtivi-
dade bastaria reduzir o número de docentes, o que teria consequências
na formação de novos pesquisadores. Dessa forma, passa a existir um
conflito entre aquilo que é proposto ou cobrado pela CAPES (aumento
da produção do programa) com aquilo que é a vocação do programa
(que nem sempre realiza e publica suas pesquisas em forma de artigos
científicos)”.

Conforme os resultados apresentados, é possível identificar a insatisfação dos
autores com indicadores como o Fator de Impacto, Índice H e as análises de citação e
co-citação. Nessas críticas, os autores levantam a questão que o Fator de Impacto deveria
ser substituído por outro indicador, por não ser adequado.

Dentre as críticas com relação aos indicadores, ainda são elencados questões como
o uso equivocado dos indicadores, o que torna a avaliação excessivamente quantitativa.
Ou ainda, como resultado dessa busca desenfreada por produtividade, os autores apontam
o surgimento de “práticas condenáveis” como a autocitação e a publicação da mesma
pesquisa em diversos artigos. Esta última ficou conhecida como “Ciência Salame”.

Apresentando as críticas relacionadas ao processo avaliativo como um todo, Vogel
(2015, p. 134) apresenta um quadro esquemático com 19 críticas no total, das quais 12 são
itens positivos. Destacamos:

1. Aumento da transparência no processo e o incentivo ao aprimoramento dos programas
de pós-graduação;

2. A disponibilização dos dados aumenta a transparência e permite a aprendizagem
com a experiência de outros programas e áreas;

3. As áreas são convidadas a questionar e validar os critérios, enfatizando que a própria
avaliação vem melhorando com o passar do tempo;

4. Os programas respondem com crescimento aos critérios mais rigorosos da CAPES;

5. A avaliação CAPES assegura que a pós-graduação stricto sensu tenha qualidade
internacional;

6. As metas de qualidade favorecem e aprimoram o sistema de avaliação.

Na discussão de seus resultados Vogel (2015, 141) afirma que as alterações que
ocorreram no modelo de avaliação ao longo dos anos são respostas às críticas da comunidade,
que passaram a existir com mais peso em 2009.

Em suas conclusões, a autora afirma que a comunidade acadêmica vê a avaliação
como necessária para a melhoria dos processos, reconhecendo também que os processos
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avaliativos estão cada vez mais transparentes e que as áreas têm liberdade para discutir os
critérios e a respectivas formas de aplicação.

Um ponto que não foi levantado no trabalho de Vogel (2015) e que está fortemente
ligado com a transparência do processo de avaliação apontado pela autora é a necessidade
de padronização dos documentos publicados pela CAPES com os resultados da avaliação.
Essa padronização poderá auxiliar aos gestores dos programas no desenvolvimento de
trabalhos visando a melhoria gerencial no mesmo. Neste sentido, vemos a Plataforma
Sucupira como uma importante ferramenta para auxiliar nessa padronização.

2.4 A Análise Importância-Desempenho (AID)
Proposta por Martilla e James (1977) como uma técnica de pesquisa de negócio e

desenvolvida como ferramenta de marketing, a Análise Importância-Desempenho (AID) se
transformou em uma ferramenta bastante utilizada para examinar e sugerir estratégias de
gestão tendo sua aplicação se estendido a vários campos de pesquisa (SEVER, 2014).

Ao longo dos anos, o método tradicional da AID sendo alterada por pesquisadores
como Slack (1994) que apresenta a análise diagonal como uma alternativa de avaliação à
matriz de importância-desempenho, ou ainda como Tontini e Picolo (2010) que propõem a
Análise do Gap de Melhoria (Improvement Gap Analysis - IGA), uma fusão da matriz de
importância-desempenho com o Modelo Kano, para identificar oportunidades de melhoria.

Azzopard e Nash (2012) justificam a aceitação generalizada da técnica de AID
devido à sua simplicidade e facilidade em projetar resultados e apontar ações estratégias
para melhoria da competitividade. Estas características justificam a escolha da AID,
conforme proposta por Martilla e James (1977) e atualizada por Sever (2014), como
ferramenta de análise neste trabalho.

Para Hosseini e Bideh (2014) o método da AID provou ser uma ferramenta ampla-
mente aplicável que é relativamente fácil para administrar e interpretar, resultando em
seu extensivo uso entre pesquisadores e gestores em várias indústrias.

De acordo com Sever (2014), o objetivo principal na AID é o diagnóstico da perfor-
mance de diferentes atributos de produtos ou serviços, identificando os atributos cruciais
assim como forças e fraquezas, mostrando em que a gestão deve focar. Para Azzopard e
Nash (2012), é uma ferramenta básica de diagnóstico e decisão que facilita a identificação
de prioridades, influencia a mobilização e emprego de recursos realmente necessários e
alinha os esforços do planejamento estratégico para aumento da competitividade.

A Análise Importância-Desempenho vem sendo aplicada como ferramenta de gestão
em áreas como: saúde (Janes, Patricia L.; Wisnom, Mary S.), indústria alimentícia (Park,
Oun-Joung; Lehto, Xinran Y.; Houston, Carol R., 2003), hotelaria (Kuan-Yu Chen, 2014),
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educação (Cunha, Walter, Fernandes e Winter, 2014; Walter, Tontini e Domingues, 2006;
Silva e Fernandes, 2011), aquicultura (Silva, Medeiros e Marcelino, 2007), turismo (Ivan
Sever, 2015) e serviços (Tontini e Sant’Ana, 2007; Moretti, Filho e Ferreira, 2012).

2.4.1 Matriz Importância-Desempenho (MID)

Como proposto por Martilla e James (1977), a AID combina medidas de importância
e desempenho em um gráfico bidimensional para facilitar a interpretação dos dados. No
gráfico, são plotados os valores da importância no eixo horizontal e os do desempenho são
plotados no eixo vertical.

O gráfico resultante da análise recebe o nome de Matriz Importância-Desempenho
(MID), apresentada na Figura 12. Essa matriz classifica os atributos em quatro categorias
ou quadrantes que identificam as prioridades na alocação de recursos.

Figura 12 – Matriz Importância-Desempenho

Fonte: Adaptado de Martilla e James (1977).

O Quadrante I apresenta a característica de englobar os quesitos que possuem alta
importância e nos quais foram obtidos alto desempenho. Segundo Wu e Shieh (2010), os
quesitos presentes neste quadrante indicam onde a organização possui vantagem compe-
titiva. Para Sever (2014) esse quadrante apresenta os quesitos em que a organização se
destaca, possui potencial vantagem competitiva e nos quais devem ser mantidos o bom
trabalho.
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No Quadrante II se apresentam os quesitos caracterizados pelo alto desempenho e
uma baixa importância, indicando que os quesitos possivelmente receberam uma atenção
exagerada. No Quadrante III estão os quesitos que tiveram baixo desempenho e possuem
baixa importância, se apresentando como uma possibilidade de melhoria secundária. Os
quesitos que se enquadram no Quadrante III são de baixa prioridade.

No Quadrante IV são apresentados os quesitos caracterizados por um baixo de-
sempenho e uma alta importância. Os quesitos presentes neste quadrante representam as
maiores fraquezas e principais problemas para a melhoria da competitividade, necessitando
de atenção imediata para obter melhoria no resultado Wu e Shieh (2010), Sever (2014),
Martilla e James (1977).

Cada quadrante na matriz importância-desempenho indica uma estratégia diferente
para ajudar os gestores na tomada de decisão e, como tal, a definição de cada quadrante é
de fundamental importância para o sucesso do método de análise. Para uma interpretação
afinada, é necessária a alocação apropriada dos eixos horizontal e vertical que definem os
quadrantes (SEVER, 2014).

2.4.2 Análise da validade da AID

A AID é amplamente utilizada em várias áreas do conhecimento devido à sua
facilidade, simplicidade de aplicação e à maneira amigável com a qual os resultados são
apresentados (AZZOPARD; NASH, 2012; MOUNT, 2000; OH, 2001; SEVER, 2014). No
entanto, os estudos encontrados na revisão também apresentam as fragilidades conceituais
e metodológicas, mostrando quais os principais problemas observados e como podem ser
resolvidos.

Dentre os problemas conceituais apresentados, Oh (2001) e Sever (2014) sustentam
que, na literatura sobre AID, não é apresentada uma definição clara do atributo importância.
A imprecisão nesta definição pode reduzir a validade e a confiabilidade das medidas de
importância, ocasionando interpretações erradas sobre os quesitos analisados, gerando
confusão entre importância e expectativa.

Trabalhos que utilizam dados de entrevistas estão mais sujeitos a esse tipo de viés,
mais especificamente quando os respondentes possuem experiências prévias ou recebem
diferentes informações sobre o valor da importância e do desempenho dos atributos (CHEN,
2014). No entanto, esse viés não afeta o desenvolvimento deste trabalho, tendo em vista
que a importância de cada atributo é definida pela CAPES quando atribui pesos e avaliado
o desempenho dos mesmos.

Outros problemas conceituais apontados por Sever (2014) são também: a inter-
pretação dos pontos próximos aos limites dos quadrantes, distinção entre os atributos
posicionados no mesmo quadrante e determinação dos atributos a serem usados na análise.
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No entanto, o principal problema apresentado pelo método original conforme
proposto por Martilla e James (1977) é a subjetividade na decisão de onde posicionar os
eixos que delimitam os quadrantes. Esse posicionamento influencia diretamente o resultado
da AID podendo levar à inconsistências no resultado e, consequentemente, afetando a
categorização dos atributos (AZZOPARD; NASH, 2012; MOUNT, 2000; OH, 2001; SEVER,
2014).

Na literatura sobre AID podemos encontrar várias técnicas alternativas para o
posicionamento dos divisores dos quadrantes, todas buscando a eliminação da subjetividade
na alocação dos eixos. De acordo com Janes e Wisnom (2003), o posicionamento dos
eixos por meio da média dos valores de importância e desempenho foi utilizada em 34%
dos estudos pesquisados. Sever (2014) também aponta em seu estudo que a maioria dos
pesquisadores utilizam a média dos valores para especificar o posicionamento dos eixos.
Neste trabalho utilizamos também a média dos valores da importância e do desempenho
para definir o posicionamento dos eixos divisores dos quadrantes.

A opção do posicionamento dos eixos divisores pelas médias dos valores da im-
portância e do desempenho e a utilização dos dados gerados pela CAPES, possibilitam a
atenuação do problema de interpretação dos pontos próximos aos limites dos quadrantes.
De posse desses dados é possível definir a qual quadrante o atributo realmente pertence.

A revisão da literatura mostrou que várias modificações foram sugeridas para
aumentar a confiabilidade e a aplicabilidade dos resultados da AID. No entanto, elas
tratam de aspectos relacionados a pesquisas com pessoas, o que leva a maioria das
sugestões serem apresentadas no sentido de melhorar a definição dos conceitos e das
medidas de importância e desempenho, assim como a melhoria dos instrumentos utilizados
no levantamento dos dados. No quadro 5 apresentamos os estudos selecionados na revisão
sistematizada, realizada durante a pesquisa e apresentada na seção referente ao percurso
metodológico.

Quadro 5 – Resultado da revisão sistematizada

Título Autores Descrição
The Use of Importance Perfor-
mance Analysis in the Hospita-
lity Industry: A Comparison Of
Practices

Janes, Patricia L.; Wis-
nom, Mary S

Estudo sobre a aplicação da AID
na indústria hoteleira entre os
anos de 1979 e 2001. Faz uma
aplicação direta da AID conforme
apresentada por Martilla e James
(1977).
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Determination of Significant
Issues: Applying a Quantita-
tive Method to Importance-
Performance Analysis.

Mount, Daniel J. Aplica a AID em um conjunto de
26 atributos fictícios e faz uma
análise dos principais problemas
apresentados e ao final sugere um
método quantitativo para dimi-
nuir os erros na interpretação da
MIP.

Assessing Competitive Attributes
of Service Quality in University
Foodservice.

Park, Oun-Joung; Lehto,
Xinran Y.; Houston, Carol
R

Sugere a complementação do mé-
todo tradicional de montagem da
MIP, proposta por Martilla e Ja-
mes, com um índice de relação
entre importância e desempenho.

Investigating the different appro-
aches to importance–performance
analysis.

Feng, Mengying; Mangan,
John; Wong, Chee; Xu,
Maozeng; Lalwani, Chan-
dra.

O estudo traz uma revisão da li-
teratura existente sobre AID en-
tre 1985 e 2012 e compara qua-
tro abordagens diferentes utiliza-
das na aplicalçao do método. A
abordagem clássica proposta por
Matilla e James, a abordagem da
lacuna entre importância e desem-
penho, a abordagem da diferença
entre o desempenho focal e o de-
sempenho dos competidores, im-
portância autodeterminada ver-
sus importância implícita.

THE USE OF IMPORTANCE-
PERFORMANCE ANALYSIS
TO MEASURE THE SATISFAC-
TION OF TRAVEL AGENCY
FRANCHISEES

JOSÉ M. RAMÍREZ-
HURTADO

Utiliza uma variação do clássico
modelo da IPA proposta por Mar-
tilla e James em que foram ado-
tados outros critérios para aloca-
ção dos eixos principais da matriz
AID.

Revisiting impor-
tance–performance analysis

Haemoon Oh O estudo avalia a validade do mé-
todo de importância-desempenho
por meio de uma revisão da li-
teratura e aplicação em um caso
prático.

Improving importance-
performance analysis: The
role of the zone of tolerance and
competitor performance. The
case of Taiwan’s hot spring hotels

Kuan-Yu Chen O estudo propõe um modelo de
avaliação da qualidade dos servi-
ços prestados por uma empresa
com base na análise de diferen-
ças de benchmarks com relação
a seus competidores e através da
AID.
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A critical evaluation of
importance-performance analysis

Ernest Azzopardi, Robert
Nash

O estudo faz uma avaliação me-
todológica de estudos sobre me-
dição de importância e desempe-
nho na análise de importância-
desempenho.

Importance-performance analysis
in tourism: A framework for rese-
archers

Lai I.K.W., Hitchcock M. O artigo propõe uma estrutura
básica para que pesquisadores
possam planejar e conduzir a
AID com validade e confiabili-
dade. Mais especificamento, o es-
tudo está voltado para as medidas
das grandezas de importância e
de desempenho.

Importance-performance analy-
sis: A valid management tool?

Sever I. O artigo investigou os principais
problemas apresentas na AID e
trouxe uma nova abordagem vi-
sando avanço e avaliação da téc-
nica.

A data mining approach for
segmentation-based importance-
performance analysis (SOM-
BPNN-IPA): A new framework
for developing customer retention
strategies

Hosseini S.Y., Ziaei Bideh
A.

O artigo traz um estudo em que
autor aplica métodos de estima-
ção da importância de atributos
relacionados à lealdade de consu-
midores para melhorar a AID.

Accounting for dynamics in
attribute-importance and for
competitor performance to
enhance reliability of BPNN-
based importance-performance
analysis

Mikulić J., Prebežac D. O trabalho propõe a aplicação de
métodos como a propagação re-
versa de erros em redes neurais
(BPNN) para melhorar a confia-
bilidade e a validade da AID.

Fonte: Elaboração própria.
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3 Percurso Metodológico

A metodologia da pesquisa é componente essencial para que os esforços de pes-
quisa empregados nesse estudo sejam apresentados e justificados de maneira detalhada.
Para Mueller (2007, p. 18), “além de garantir o correto desenvolvimento da pesquisa, a
metodologia adequada tem a função de atestar o caráter científico e conferir qualidade e
validade ao estudo realizado e ao conhecimento resultante”.

De acordo com Aquino, Oliveira e Lima (2013, 28) “o método é a maneira como a
prática da pesquisa é exercida. Fazer ciência é, rigorosamente, exercer a prática científica
com eficiência e, muito discutivelmente, aplicar o método à prática”.

Portanto, considerando a importância do método para o processo de pesquisa, neste
capítulo é apresentado o posicionamento quanto ao método de pesquisa utilizado para
dissecar o fenômeno objeto do estudo, assim como também é apresentada a explicação do
caminho metodológico esquematizado na Figura 13.

Figura 13 – Desdobramento das etapas de pesquisa

Fonte: Adaptado de Cauchick, Morabito e Pureza (2011, p. 134).
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3.1 Definição da natureza e do método da pesquisa
Do ponto de vista de seus objetivos a pesquisa caracteriza-se como descritiva, tendo

como objetivo identificar as características de um determinado problema ou questão e
descrever o comportamento dos fatos e fenômenos (MUELLER, 2007).

Com a predominância de mensurações, com base nos resultados das duas últimas
avaliações trienais da CAPES, fazemos uma pesquisa que resulta na apresentação de
gráficos e tabelas objetivando conhecer melhor como os itens constituintes das fichas de
avaliações dos programas de pós-graduação da UFRN foram avaliados.

A pesquisa documental tem sustentação no fato de que os dados para a realização
da primeira etapa da pesquisa serão obtidos através dos relatórios disponíveis no sítio da
CAPES, tanto nos cadernos de indicadores e nas fichas de avaliação dos programas quanto
no Sistema de Informações Georreferenciadas (GEOCAPES).

A opção pela pesquisa documental justifica-se ainda pela credibilidade da CAPES
e de seu sistema de avaliação perante a comunidade científica, devido à sua transparência
na disponibilização dos dados da avaliação e também por ser a única fonte que reúne os
dados de todos os programas, de forma padronizada (MARTINS, 2012).

3.2 Definição da estrutura conceitual e teórica
Na fase da definição da estrutura conceitual e teórica do trabalho, a primeira

atividade desenvolvida foi é o mapeamento da literatura, que consiste em identificar os
trabalhos de cunho teórico e de caráter empírico (CAUCHICK, 2011).

Visando perfazer essa fase realizamos duas revisões bibliográficas, a primeira
direcionada para a pesquisa em gestão da informação e do conhecimento baseada na
literatura apontada nas referências das disciplinas do mestrado profissional. Essa revisão
foi apresentada no referencial teórico do trabalho no Capítulo 2.

Na segunda revisão bibliográfica foi realizada uma revisão sistematizada com o
objetivo de melhorar o entendimento e dar sustentação à ferramenta de análise AID,
conforme a mesma é utilizada no trabalho. Toda as etapas concretizadas na revisão
sistematizada estão detalhadas no item a seguir.

3.2.1 Desenvolvimento da Revisão Sistematizada sobre AID

Antes da realização da revisão sistematizada propriamente dita, foi realizada uma
análise exploratória inicial com o intuito de obter subsídios para o planejamento da revisão.
Essa análise exploratória consistiu em uma pesquisa informal com o objetivo de identificar
artigos científicos e revisões similares anteriormente realizadas.
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Conforme afirmam Pereira e Galvão (2014), a análise exploratória é realizada “a
fim de melhor definir a questão de pesquisa, avaliar a viabilidade da revisão e obter mais
familiaridade com o tema”.

Os trabalhos localizados na análise exploratória forneceram elementos para a
definição de palavras-chave e escolha das bases de dados que seriam utilizadas na revisão
sistematizada. A análise exploratória foi concretizada através de uma busca realizada no
Portal de Periódicos CAPES, que trouxe como resultado os artigos:

1. AZZOPARD, E.; NASH, R. A critical evaluation of importance-performance analysis.
Tourism Management, v. 35, p. 222-233, Abril 2012.

2. SEVER, I. Importance-performance analysis: A valid management tool? Tourism
Management, 20 November 2014. 43-53

3. WU, H. H.; SHIEH, J. I. Quantifying uncertainty in applying importance-performance
analysis. Quality & Quantity, Bolonha, v. 44, p. 997–1003, maio 2010. ISSN 1573-
7845.

4. FENG, MENGYING; MANGAN, JOHN;WONG, CHEE; XU, MAOZENG; LALWANI,
CHANDRA. Investigating the different approaches to importance–performance analy-
sis. The Service Industries Journal, Vol. 34, 2014, No. 12, ISSN 1021–1041.

3.2.1.1 Planejamento da revisão sistematizada

O planejamento da revisão sistematizada foi realizado seguindo o modelo de
protocolo apresentado por Biolchini, Mian, Natali e Travassos (2005), conforme apresentado
na figura 14. Nesta seção, expomos os pontos principais do planejamento, abordando os
objetivos da pesquisa, as questões de pesquisa, as estratégias de busca, os critérios para
seleção de artigos, os procedimentos para seleção dos estudos e a extração dos resultados.

3.2.1.2 Objetivos da Revisão sistematizada

• Identificar na literatura a existência de estudos que avaliem a validade e a confiabili-
dade da matriz de importância-desempenho como técnica analítica.

• Identificar e analisar abordagens presentes na literatura que visam o incremento da
confiabilidade e da validade na aplicação da matriz importância desempenho.

3.2.1.3 Formulação das questões de pesquisa

1. O que há na literatura à respeito da validade da matriz de importância-desempenho
como ferramenta de gestão?
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Figura 14 – Etapas da revisão sistematizada

Fonte: Adaptado de (BIOLCHINI, 2005).

2. Quais abordagens indicadas para incremento da confiabilidade e da validade da
aplicação da matriz importância-desempenho?

3.2.1.4 Palavras-chave e fontes de dados utilizadas nas buscas

Foram utilizadas as palavras-chave ”Importance-performance analysis” relacionadas
com os termos Validity e Reliability.

As fontes de informação utilizadas foram as seguintes:

• Science Direct (http://www.sciencedirect.com)

• EBSCO (http://eds.a.ebscohost.com)

• Scopus (https://www.scopus.com/)

• Scielo (https://www.scielo.org/)

3.2.1.5 Artigos e critérios de inclusão e exclusão

Foram selecionados artigos de periódicos revisados por pares e publicados em
revistas científicas que possuíam o texto completo disponibilizados. As palavras-chave
foram utilizadas em inglês e foram considerados artigos e trabalhos em inglês e português.

Para a seleção dos estudos foram definidos critérios que atendam às questões e os
objetivos da pesquisa. Além disso, foram definidos critérios de seleção geral, referentes à
busca.
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Critérios de Inclusão:

1. os trabalhos que tratam especificamente da análise da validade da matriz de
importância-desempenho.

2. trabalhos que proponham métodos para melhoria da confiabilidade da matriz de
importância-desempenho.

Critérios de Exclusão:

1. foram desconsiderados trabalhos que não estejam disponíveis integralmente nas bases
de dados pesquisadas.

2. também foram desconsiderados trabalhos que contemplam somente a aplicação da
matriz de importância-desempenho.

3. não foram contemplados trabalhos que não proponham métodos para melhoria da
confiabilidade da matriz de importância-desempenho.

Na figura 15 apresentamos o fluxo da informação referente a cada uma das diferentes
fases desenvolvidas na revisão sistematizada, bem como o número de trabalhos em cada
uma destas fases. Ao todo foram encontrados 65 artigos, dos quais sete foram eliminados
por serem repetidos. Dos 58 artigos restantes, 29 foram excluídos na leitura dos resumos.
Dos 29 artigos restantes, 17 trabalhos foram excluídos baseado nos critérios de exclusão
da seleção sistematizada e 12 artigos foram selecionados para a síntese qualitativa.

3.3 Seleção das unidades de pesquisa

3.3.1 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é uma instituição de
caráter público organizada sob a forma de autarquia de regime especial e mantida pelo
Ministério da Educação.

Criada pela Lei Estadual no 2.307, de 25 de junho de 1958, a Universidade foi
federalizada pela Lei no 3.849, de 18 de dezembro de 1960, com plano de reestruturação
aprovado pelo Decreto no 62.091, de 09 de janeiro de 1968, modificado pelo Decreto no

74.211, de 24 de junho de 1974.

A UFRN está estruturada em sete campi. A administração central é composta por
reitoria, sete pró-reitorias, duas secretarias acadêmicas e três superintendências. A área
acadêmica é composta por oito centros acadêmicos, com 67 departamentos, quatro unidades
acadêmicas especializadas, três escolas de ensino técnico e uma escola de ensino fundamental.
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Figura 15 – Fluxo da informação com as diferentes fases da revisão

Fonte: Elaboração própria.

Possui quatro hospitais universitários, um laboratório de produção de medicamentos, uma
emissora de televisão educativa em canal aberto e uma rádio em frequência modulada.

A estrutura organizacional da UFRN é estabelecida por normas estatutárias e
regimentais regulamentadas por resoluções emitidas pelos colegiados competentes. Neste
sentido, a instituição caracteriza-se pela estrutura colegiada, própria da gestão pública
universitária. Sendo esta estrutura composta pelos colegiados superiores, Conselho Univer-
sitário – CONSUNI, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, Conselho de
Administração – CONSAD, Conselho de Curadores – CONCURA e pela Administração
Superior, formada pela Reitoria, Pró-Reitorias, Centros Acadêmicos, Unidades Acadêmicas
Especializadas, Unidades Suplementares e Hospitais Universitários.

Como instituição pública de ensino superior, as atividades finalísticas da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte são o ensino, a pesquisa e a extensão. Neste
trabalho será abordada a atividade de ensino de pós-graduação, reguladas pela Resolu-
ção no 197/2013-CONSEPE, de 10 de dezembro de 2013, que dispõe sobre normas dos
programas e cursos de pós-graduação da UFRN.

Em 2015, a UFRN contava com um total de 102 cursos de graduação presencial,
11 cursos de graduação à distância, 72 cursos de mestrado, 37 de doutorado, 56 de
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especialização, 37 de residência médica e multiprofissional, um núcleo de educação infantil
e 20 cursos de ensino médio e profissionalizante. A UFRN conta com um total de 42.759
alunos matriculados, sendo 30.799 na graduação e 10.039 na Pós-Graduação (UFRN, 2016).

Neste trabalho, utilizaremos como universo da pesquisa o conjunto dos programas
de pós-graduação de mestrado e doutorado acadêmicos da UFRN que foram avaliados
nas três últimas avaliações trienais da CAPES. A opção de escolha pelos programas da
modalidade acadâmica se deve ao fato da ficha de avaliação dos programas profissionais
serem diferentes.

O número total de programas avaliados pela CAPES nas duas últimas avaliações
trienais foram 43 em 2010 e 53 em 2013. A figura 16 mostra a distribuição dos programas
avaliados pela CAPES nas duas últimas trienais conforme a oferta de cursos de cada
um destes programas avaliados. Cabe ressaltar aqui que os programas estão agrupados
conforme os cursos que oferecem.

Figura 16 – Distribuição dos programas avaliados por curso

Fonte: Elaboração própria.

Uma amostra pode ser definida como um subconjunto do universo e como tal deve
ser convenientemente selecionada (MARCONI; LAKATOS, 2003). De acordo com Marconi
e Lakatos (2003) a definição da amostragem deve ser feita de maneira tal que possamos
inferir para o todo os resultados obtidos para a amostra.
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Visando garantir a homogeneidade dos resultados levantados e com o intuito de
atribuir validade às análises que serão realizadas, adotamos como amostra da pesquisa
somente os 40 programas de pós-graduação stricto sensu na modalidade acadêmico que
foram avaliados em cada uma das duas últimas avaliações trienais da CAPES 2010 e
2013. Abordaremos portanto, somente os programas que possuem mestrados acadêmicos.
Os 23 cursos de mestrados profissionais foram excluídos da pesquisa pelo fato de que as
avaliações dos mesmos são realizadas de maneira diferente da avaliação dos mestrados
acadêmicos.

No quadro 6 listamos os programas que fazem parte da amostra da pesquisa e terão
as fichas de avaliação analisadas. Nesta mesma tabela também mostramos os conceitos
obtidos pelos programas nas avaliações trienais da CAPES em 2010 e em 2013.

Quadro 6 – Lista de programas analisados e suas notas nas duas últimas trienais

Conceito
Código Programa 2010 2013

23001011007P0 ADMINISTRAÇÃO 4 5
23001011037P6 ANTROPOLOGIA SOCIAL 3 4
23001011024P1 ARQUITETURA E URBANISMO 4 4
23001011044P2 ARTES CÊNICAS 3 3
23001011026P4 CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 6 6
23001011041P3 CIÊNCIA E ENGENHARIA DE PETRÓLEO 3 4
23001011035P3 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 3 3
23001011031P8 CIÊNCIAS DA SAÚDE 5 5
23001011040P7 CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 3 4
23001011004P0 CIÊNCIAS SOCIAIS 4 4
23001011047P1 DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓ-

GICA EM MEDICAMENTOS
4 4

23001011036P0 DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 4 4
23001011034P7 DIREITO 4 3
23001011015P2 ECOLOGIA 4 5
23001011039P9 ECONOMIA 3 3
23001011001P1 EDUCAÇÃO 5 4
23001011029P3 ENFERMAGEM 4 4
23001011051P9 ENGENHARIA CIVIL 3 3
23001011021P2 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 3 3
23001011008P6 ENGENHARIA ELÉTRICA 4 4
23001011009P2 ENGENHARIA MECÂNICA 4 4
23001011011P7 ENGENHARIA QUÍMICA 4 4
23001011023P5 ENGENHARIA SANITÁRIA 3 3
23001011013P0 ESTUDOS DA LINGUAGEM 4 4
23001011053P1 ESTUDOS DA MÍDIA 3 4
23001011030P1 FILOSOFIA 4 4
23001011010P0 FÍSICA 6 6
23001011043P6 FISIOTERAPIA 3 4

Continua na próxima página
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Continuação da página anterior
Conceito

Código Programa 2010 2013
23001011018P1 GEODINÂMICA E GEOFÍSICA 4 4
23001011028P7 GEOGRAFIA 4 4
23001011038P2 HISTÓRIA 3 3
23001011042P0 MATEMÁTICA APLICADA E ESTATISTICA 3 3
23001011033P0 SAÚDE COLETIVA 3 4
23001011005P7 PATOLOGIA ORAL 4 4
23001011003P4 PSICOBIOLOGIA 5 6
23001011025P8 PSICOLOGIA 5 5
23001011012P3 QUÍMICA 4 4
23001011027P0 SERVIÇO SOCIAL 3 4
23001011022P9 SISTEMAS E COMPUTAÇÃO 4 5
23001011046P5 TURISMO 3 4

Fonte: Fichas de Avaliação CAPES trienais 2010 e 2013.

3.3.2 A Gestão da Pós-graduação na UFRN

Dentro da estrutura organizacional da UFRN, cabe à Pró-reitoria de Pós-Graduação
(PPG) a coordenação da atividade de pós-graduação. Dentre outras atribuições, são de
responsabilidade da PPG a proposição de políticas e normas institucionais de pós-graduação,
a capacitação docente e a promoção de educação continuada aos portadores de diplomas
de curso superior.

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2010/2019, em
relação às áreas de pesquisa e de pós-graduação, a UFRN coordena o maior grupo de
projetos de pesquisa e de cursos de pós-graduação no estado do Rio Grande do Norte,
sendo responsável por 45% das matrículas no Ensino Superior e por 92% das matrículas
nos cursos de pós-graduação stricto sensu.

A UFRN desenvolveu e mantém o Sistema Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas (SIGAA), que através do módulo Stricto Sensu auxilia à Pró-reitoria de
Pós-Graduação no gerenciamento dos programas de pós-graduação. Esse módulo tam-
bém possibilita aos programas o gerenciamento das informações referentes aos docentes,
discentes, matrículas, bancas, homologação de diploma e outras atividades.

Ainda no âmbito da tecnologia da informação, a UFRN desempenhou importante
papel no desenvolvimento da Plataforma Sucupira, principal ferramenta para coleta de
informações, análise e avaliações do SNPG. Essa plataforma foi disponibilizada para todo
o país em abril de 2014 e coleta CAPES referente ao ano de 2013 foi, pela primeira vez,
preenchida na plataforma pelos coordenadores de programas de pós-graduação. O trabalho
de concepção dessa plataforma ficou a cargo da equipe da Superintendência de Informática
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(SINFO) da UFRN, com o acompanhamento permanente da Pró-reitoria de Pós-graduação.

3.4 Fontes e técnicas de coleta dos dados
Para Marconi e Lakatos (2003) uma técnica é definida como um conjunto de

preceitos ou processos de que se serve uma ciência ou uma arte para a obtenção de seus
propósitos. Para estes mesmos autores, o levantamento de dados é o primeiro passo de
qualquer pesquisa científica e pode ser feito de duas maneiras: pesquisa documental (ou
fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (ou de fontes secundárias).

Na primeira etapa desta pesquisa, realizamos uma pesquisa documental, tendo como
fontes de informação as fichas de avaliação dos programas de pós-graduação resultantes
das avaliações trienais 2010 e 2013 da CAPES. Essas fichas são disponibilizadas pela
CAPES em sites específicos de divulgação do resultado das avaliações trienais realizadas.
Através dos resultados apontados nestes relatórios poderemos analisar o comportamento
dos conceitos dos programas de pós-graduação da UFRN ao longo das duas últimas
avaliações trienais.

As fichas de avaliação dos programas trazem a avaliação dos consultores da CAPES
com relação aos quesitos: 1 - Proposta do Programa, 2 - Corpo Docente, 3 - Corpo Discente,
Teses e Dissertações, 4 - Produção Intelectual e 5 - Inserção Social.

Dentre esses cinco quesitos, não foram avaliados os itens referentes ao quesito 1 -
Proposta do Programa, tendo em vista que é atribuído ao mesmo o peso zero na avaliação.
Aos demais quesitos são atribuídos pesos que variam conforme a área do programa avaliado
e também de um ano para outro. O número de itens avaliados em cada quesito também
varia conforme a área de avaliação do programa. Essa variação justifica a aplicação da
análise para cada curso individualmente ao longo de cada avaliação.

Como exemplo de Ficha de Avaliação CAPES, demonstramos no Anexo A - Exemplo
de Ficha de Avaliação CAPES do Programa de Pós-graduação divulgada no regulamento
avaliação trienal de 2013. Como podemos observar, cada quesito tem seu peso dentro da
avaliação e dentro de cada quesito existem itens com seu respectivo peso no quesito.

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram analisadas 80 fichas de avaliação
relativas às duas avaliações trienais dos 40 programas de pós-graduação que fazem parte
da amostra da pesquisa.

O protocolo de coleta de dados se desenvolveu da seguinte forma:

1. Foi feito o download de cada uma das fichas de avaliação dos programas de pós-
graduação da amostra, tendo como fonte de dados páginas de divulgação dos resul-
tados das avaliações da CAPES.
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2. De cada uma das fichas de avaliação dos 40 programas foram coletados os valores
referentes aos seguintes itens:

a) código programa,

b) ano da avaliação,

c) número do quesito de avaliação,

d) peso atribuído ao quesito de avaliação,

e) número do item componente do quesito,

f) descrição do item,

g) peso atribuído ao item dentro do quesito de avaliação,

h) valor atribuído ao quesito na avaliação.

3.5 Técnica de Análise dos Dados
Conforme proposto por Martilla e James (1977), o processo de desenvolvimento da

Matriz Importância-Desempenho envolve três passos:

1. Seleção de atributos descrevendo o objeto da avaliação.

2. Determinação dos valores importância e do desempenho para cada atributo.

3. Plotagem dos valores de importância e desempnho encontrados num gráfico bi-
dimensional.

3.5.1 Seleção dos atributos

A primeira etapa no desenvolvimento da MID é a seleção dos atributos que serão
avaliados e que descrevem o objeto da avaliação. Para a execução desse trabalho foram
selecionados como atributos os itens avaliados pela CAPES em cada programa, conforme
demonstrado no quadro 4, presentes nas fichas de avaliação dos mesmos.

3.5.2 Determinação do valor da Importância

As fichas de avaliação dos programas são compostas por cinco quesitos divididos em
itens. Cada quesito de avaliação possui o seu peso específico que é definido no regulamento
da avaliação. Os quesitos são divididos em itens que possuem peso dentro do quesito a
que estão vinculados. Para uniformizar os valores de importância para a montagem das
matrizes de importância-desempenho deste trabalho é necessário realizar duas operações
diferentes. A primeira operação é o cálculo do peso do item na avaliação total, que será
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dado em uma escala percentual. Para esse cálculo basta multiplicar o peso do quesito pelo
peso do item e dividir por cem.

Como exemplo, podemos citar o item ”4.1 Publicações qualificadas do Programa
por docente permanente” que possui peso 55 e está enquadrado como um item do quesito
”4 PRODUÇÃO INTELECTUAL” que possui peso 35 na avaliação total. De posse desses
dados, calculamos que o peso total do item ”4.1 Publicações qualificadas do Programa
por docente permanente” na avaliação global que é 19,25 (valor obtido como resultado da
operação: 55×35

100 ).

A segunda operação a ser realizada é a transformação do peso do item na avaliação
total da escala percentual (encontrado conforme especificado no parágrafo anterior) para
uma escala de 1 a 5 com o objetivo de possibilitar que os valores de importância e
desempenho sejam plotadas em eixos de cinco unidades.

Essa transformação entre escalas foi realizada baseado no princípio matemático
da proporcionalidade entre elementos da escala. A transformação também é similar às
operações matemáticas realizadas com escalas de temperatura. Walter, Domingues, Gubiani
e Santos (2013) sugerem o mapeamento do domínio x de um intervalo [xmín ; xmáx] para
uma imagem y de um intervalo [ymín ; ymáx] por meio da equação:

y = ( x − xmín

xmáx − xmín
) × (ymáx − ymín) + ymín

Nesta equação, os valores referentes à x serão os valores da escala percentual
conhecida, conforme calculamos pela multiplicação dos pesos dos quesitos e dos itens. Os
valores de ymáx e ymín são os valores 1 e 5 da escala que desejamos obter.

3.5.3 Determinação do valor Desempenho

Em sua avaliação, a CAPES atribui para cada um dos itens avaliados um conceito
que varia conforme a escala em: deficiente, fraco, regular, bom e muito bom. Para a
determinação do valor do desempenho dos programas em cada item, utilizaremos uma
escala numérica para substituir a escala conceitual da CAPES. Essa escala numérica
varia de 1 a 5 e é necessária para possibilitar a montagem das matrizes de importância-
desempenho dos programas. Assim sendo, teremos a escala de desempenho conforme
segue:

Quadro 7 – Distribuição dos itens pelo conceito

Conceito na
avaliação

Desempenho

1 Deficiente
2 Fraco
3 Regular
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4 Bom
5 Muito bom

Fonte: Elaboração própria.

3.5.4 Composição das Matrizes

Conforme mostramos nas seções anteriores, na matriz a ser montada neste trabalho
utilizaremos o peso de cada item da avaliação CAPES e o conceito atribuído a este mesmo
item. Ou seja, no eixo horizontal foi plotado os valores referentes aos pesos e no eixo
vertical os valores referentes à avaliação de cada item, conforme Figura 17.

Figura 17 – Exemplo de montagem da MID

Fonte: Elaboração própria

Visando incrementar a validade e a confiabilidade do método, definiremos a posição
dos eixos centrais, que determinam a separação dos quadrantes, por meio da abordagem
centrada nos dados. Conforme apresentado por Sever (2014), nessa abordagem é usada a
média dos valores observados para a importância e o desempenho como ponto de interseção
dos eixos.

Para o desenvolvimento da matriz importância-desempenho neste trabalho são
utilizados os quesitos avaliados pela CAPES. Sendo assim, os pesos previamente atribuídos
pela CAPES são considerados para a caracterização dos valores de importância na matriz.
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Com a utilização desses pesos é possível eliminar o problema conceitual referente à confusão
entre importância e expectativa.

Neste mesmo sentido, os valores referentes ao desempenho foram levantados a partir
dos conceitos atribuídos pelos consultores da CAPES para cada quesito de avaliação. Estes
conceitos foram convertidos em valores em uma escala de 1 a 5, sendo muito bom (5),
bom (4), regular (3), fraco (2) e deficiente (1).

A ferramenta utilizada para a montagem da matriz importância-desempenho de
cada programa foi a planilha eletrônica. Através da tabulação dos dados constantes nas
fichas de avaliação da CAPES é possível utilizar a ferramenta de construção de gráfico de
dispersão para a montagem das matrizes.

3.6 Condução do teste piloto
Como teste piloto do nosso trabalho foi feita a matriz de importância-desempenho

para o Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA) da UFRN com base no
resultado do programa nas três últimas avaliações trienais da CAPES. No teste piloto
foram consideradas as avaliações divulgadas pela CAPES em 2007, 2010 e 2013. A escolha
do PPGA foi realizada por ordem alfabética e também pelo fato do programa apresentar
os cursos de mestrado e doutorado, além de ter sido avaliado nas três últimas trienais
conforme podemos observar na Figura 18.

Figura 18 – MID Piloto para o PPGA

Fonte: Elaboração própria

O objetivo inicial da pesquisa era analisar as três últimas trienais, porém, com a
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realização do teste piloto foi possível observar que os itens avaliados na avaliação trienal
de 2007 possuem uma descrição diferente das dos itens das avaliações 2010 e 2013. No
nosso entender, essas diferenças nos itens impossibilitariam a montagem de uma matriz
de importância-desempenho geral para a instituição dentro do tempo disponível para a
realização das pesquisas e, por isso, optamos por considerar somente as avaliações 2010 e
2013.

A realização do teste piloto possibilitou analisar os principais problemas conceituais
e metodológicos apresentados na literatura sobre AID. Dentre os principais problemas
passamos a tratar os seguintes:

1. Imprecisão na definição de importância e confusão com expectativa: como os pesos
dos quesitos e dos itens são definidos pela CAPES, esse problema não tem influência
sobre esta pesquisa.

2. Interpretação dos pontos próximos aos limites dos quadrantes e distinção entre os
atributos posicionados no mesmo quadrante: estes problemas não influenciam esta
pesquisa devido ao fato de que a classificação dos itens foi feita tanto graficamente
quanto através dos valores atribuídos aos itens pela CAPES.

3. Determinação dos atributos a serem usados na análise: não tivemos problemas em
determinar quais atributos seriam usados na análise devido ao fato dos mesmos já
serem definidos nas fichas de avaliação da CAPES.

4. Definição das escalas dos eixos da matriz: a escala foi determinada baseada nos
valores com que a CAPES analisa dos itens, mais especificamente na escala de 1 a 5.
Foi necessário o enquadramento da escala referente à importância, no que foi feita
uma transformação entre escalas.

5. Localização dos eixos que delimitam os quadrantes: para determinação da localização
dos eixos foi utilizado a média dos valores encontrados no levantamento de dados e
na transformação de escalas.
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4 Análise e Discussão dos Resultados

Conforme demonstrado no item 2.5 A ANÁLISE IMPORTÂNCIA-DESEMPENHO
(AID) deste trabalho, a AID se transformou em uma ferramenta bastante utilizada para
examinar e sugerir estratégias de gestão devido à sua simplicidade e facilidade em projetar
resultados e apontar ações estratégicas para melhoria da competitividade.

Ela combina medidas de importância e desempenho em um gráfico bidimensional
para facilitar a interpretação dos dados. No gráfico são plotados os valores da importância
no eixo horizontal e os do desempenho são plotados no eixo vertical classificando os
atributos em quatro categorias ou quadrantes que identificam as prioridades na alocação
de recursos limitados.

O Quadrante I apresenta a característica de englobar os itens que possuem alta
importância e nos quais foram obtidos alto desempenho. No Quadrante II se apresentam os
itens caracterizados pelo alto desempenho e uma baixa importância, indicando que os itens
possivelmente receberam uma atenção maior que a necessária. No Quadrante III estão
os itens que tiveram baixo desempenho e possuem baixa importância, se apresentando
como uma possibilidade de melhoria secundária. No Quadrante IV são apresentados os
itens caracterizados por um baixo desempenho e uma alta importância. Os itens que são
apresentados neste quadrante são os que requerem mais atenção, por ter uma influência
maior no resultado final.

Através da aplicação da metodologia apresentada neste trabalho, foi possível
identificar os itens que em a UFRN deve concentrar esforços com o objetivo de melhorar o
resultado dos programas na avaliação CAPES.

Neste sentido, como primeiro objetivo específico desta pesquisa desenvolvemos a
matriz importância versus desempenho para cada programa de pós-graduação avaliado ao
longo dos dois últimos triênios de avaliação CAPES.

Buscando o atingimento do mencionado objetivo específico, apresentamos nesta
seção as matrizes de importância-desempenho dos 40 programas de pós-graduação elegidos
para a pesquisa e, ao final, apresentamos a matriz consolidada com o resultado da UFRN.

4.1 Apresentação e análise das Matrizes de Importância-Desempenho

4.1.1 Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA)

O Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA), registrado na CAPES
com o código 23001011007P0, desenvolve atividades em nível de pós-graduação stricto e
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lato sensu. Seu curso de mestrado está em funcionamento desde 1978 e o doutorado desde
2006. O PPGA foi avaliado na área de Administração Pública e de Empresas, Ciências
Contábeis e Turismo tendo obtido o conceito 4 na avaliação CAPES de 2010 e conceito 5
na avaliação 2013.

Na avaliação trienal 2010, o PPGA teve oito dos 14 itens de avaliação enquadrados
nos quadrantes 3 e 4, que são justamente os quadrantes que apresentam itens com baixo
desempenho. Outro destaque negativo foi o fato de que nenhum dos itens foi enquadrado
no Quadrante I, que caracterizaria os pontos fortes dos programas.

No Quadrante IV, baixo desempenho, foram enquadrados os itens 2.2 - Adequação e
dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação do
programa, 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, 4.1
- Publicações qualificadas do Programa por docente permanente e 4.2 - Distribuição de
publicações qualificadas em relação ao corpo docente do Programa. Estes itens apresentam
alta importância devido ao seu peso na avaliação final. Os itens 4.2, 3.3 e 4.1 equivalem a
19,25% , 17,50% e 10,50% da nota final do programa na avaliação 2010.

Já no Quadrante III foram enquadrados os itens 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 na formação
de profissionais mais capacitados no plano da graduação, 3.1 - Quantidade de teses e
dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo docente permanente
e à dimensão do corpo discente, 3.4 - Eficiência do Programa na formação de mestres e
doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas
titulados e 4.3 - Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes.
Estes itens tiveram baixo desempenho e apesar de possuírem uma baixa importância,
apresentam-se como uma possibilidade de melhoria secundária para o programa.

Na avaliação 2013 o programa não teve nenhum item classificado no Quadrante
IV, o que demonstra a evolução do programa. No entanto, apesar da visível melhora, os
seguintes itens ainda foram enquadrados no Quadrante III: 2.2 e Adequação e dedicação dos
docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação do programa, 2.3
- Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa, 2.5
- Participação do docente em eventos alinhados com a sua área de atuação e 4.3 - Produção
técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Estes itens representam
melhorias secundárias para o programa.

Como pontos fortes do programa podemos citar o item 2.1, referente ao perfil
do corpo docente, que foi avaliado nos dois triênios como muito bom. Além desse item,
podemos citar todos os itens do quesito 5, referente à inserção e impacto regional e/ou
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nacional do programa, no qual foram obtidos conceitos “muito bom” em todos os itens
nas duas avaliações.

Na figura 19 apresentamos a matriz de importância-desempenho construída com
base nos dados das avaliações trienais CAPES 2010 e 2013 do Programa de Pós-graduação
em Administração e na qual é possível verificar o enquadramento de todos os itens avaliados
pela CAPES.

Figura 19 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGA

Fonte: Elaboração própria

4.1.2 Programa de Pós-graduação em Antropologia Social (PPGAS)

O Programa de Pós-graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte foi aprovado pela CAPES em 5 de novembro de 2004,
iniciando suas atividades em 2005 com a implantação do curso de mestrado acadêmico.
Dez anos depois, o curso de doutorado foi criado. Registrado na CAPES com o código
23001011037P6 o programa é avaliado na área de Antropologia/Arqueologia e recebeu os
conceitos 3 e 4 nas avaliações CAPES 2010 e 2013 respectivamente.

Podemos apontar como pontos fortes do Programa de Pós-graduação em Antro-
pologia Social os itens 3.1 - Quantidade de teses e dissertações defendidas no período
de avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente e
4.3 - Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes, que foram
enquadrados no Quadrante I nas duas avaliações.

Como principais oportunidades de melhoria para o programa podemos citar o
itens 3.3 - Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da pós-
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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,
4.1 - Publicações qualificadas do Programa por docente permanente e 4.2 - Distribuição
de publicações qualificadas em relação ao corpo docente do Programa. Estes itens foram
enquadrados no Quadrante IV como itens de baixo desempenho e alta importância, por
isso devem ser priorizados pela gestão do programa.

Pela observação das duas matrizes é possível verificar que os itens 4.2, 4.1 e
3.3 influenciaram negativamente o resultado do programa nas duas trienais. Estes itens
representam 16,00%, 14,00% e 10,50% da nota final do programa, respectivamente.

Como oportunidades de melhoria secundária, a MID aponta os itens 2.2 - Adequação
e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação
do programa, 2.3 - Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes
do programa e 3.2 - Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no
período de avaliação, em relação aos docentes do programa, tendo sido enquadrados no
Quadrante III. Cada um desses três itens representa 6% na nota final do programa.

A MID do PPGAS é apresentada na figura 20, nela podemos observar que houve
uma melhora no desempenho do PPGAS em 2013, pois a média das notas dos itens está
mais elevada em relação à trienal 2010.

Figura 20 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGAS

Fonte: Elaboração própria
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4.1.3 Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU)

O Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte teve início em março de 1998. O nível de Mestrado
foi implantado a partir de 1999 e o doutorado foi aprovado no Comitê Técnico Científico -
CTC da CAPES em agosto de 2006. O código do programa na CAPES é 23001011024P1 e
o programa foi avaliado na área de Arquitetura, Urbanismo e Design tendo sido classificado
com conceito 4 nas avaliações trienais 2010 e 2013.

Baseado na MID podemos citar como pontos fortes do Programa de Pós-graduação
em Arquitetura e Urbanismo o item 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. Este item foi enquadrado no Quadrante I tanto na avaliação
trienal 2010 quanto na avaliação 2013 e é caracterizado por ser um item com grande
importância, referente à 12% da nota final do programa.

Outro ponto forte do programa é o item 3.5, que se refere ao envolvimento do corpo
discente com o ensino de graduação e foi avaliado como muito bom nas duas trienais.

Na avaliação 2010 foram enquadrados no Quadrante IV os seguintes itens: 4.1
- Publicações qualificadas do Programa por docente permanente e 4.2 - Distribuição
de publicações qualificadas em relação ao corpo docente do Programa. Estes itens são
responsáveis, respectivamente, por 16,00% e 10,00% da nota final atribuída ao programa e
se apresentam como principais oportunidades de melhoria para o programa.

Os itens 3.1 - Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação,
em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente, 3.2 - Distribuição
das orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação aos
docentes do programa, 3.4 - Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores
bolsistas: tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados, 5.1 -
Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa e 5.3 - Visibilidade ou transparência
dada pelo programa à sua atuação, foram enquadrados pela MID no Quadrante III, o que
significa que estes itens constituem oportunidade de melhoria secundária encontradas na
avaliação trienal 2010.

O item 4.4, que trata da produção artística e outras produções relevantes, foi
avaliado somente na trienal 2013 e foi classificado como deficiente e por isso pode ser
apontado como ponto fraco do programa.

Na avaliação trienal 2013 somente o item 4.1 - Publicações qualificadas do Programa
por docente permanente foi apontado como oportunidade de melhoria principal. O item
representou 18,00% da nota final do programa e foi enquadrado no Quadrante IV.

Ainda na avaliação trienal 2013, os itens 2.3 - Distribuição das atividades de



Capítulo 4. Análise e Discussão dos Resultados 73

pesquisa e de formação entre os docentes do programa, 3.1 - Quantidade de teses e
dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo docente permanente
e à dimensão do corpo discente, 3.2 - Distribuição das orientações das teses e dissertações
defendidas no período de avaliação, em relação aos docentes do programa, 3.4 - Eficiência
do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: tempo de formação de mestres
e doutores e percentual de bolsistas titulados, 4.4 - Produção Artística e outras produções
culturais relevantes e 5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação,
são apresentados como oportunidades de melhoria secundária e estão enquadrados no
Quadrante III.

Na figura 21 apresentamos a MID do Programa de Pós-graduação em Arquitetura
e Urbanismo onde é possível verificar o enquadramento de todos os itens avaliados.

Figura 21 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGAU

Fonte: Elaboração própria

4.1.4 Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas (PPGArC)

O Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas (PPGArC) está registrado na
CAPES com o código 23001011044P2. A data da recomendação CAPES é de 25 de julho
de 2007. O programa possui um curso de mestrado que iniciou suas atividades no ano de
2008 e encontra-se em funcionamento, tendo sido avaliado com conceito 3 nas avaliações
trienais de 2010 e 2013 da CAPES.

Característica peculiar a ser considerada no programa é que o mesmo não teve
nenhum item avaliado com conceito muito bom, tendo obtido 13 itens avaliados como bom
e 12 como regular.
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O ponto forte do programa foi a avaliação do item 4.1 como bom nos dois triênios.
Assim consideramos, particularmente, pelo fato do referido item tem um peso de 12,00%
na nota final do programa na avaliação 2010 e 10,50% na nota final do programa na
avaliação 2013.

Na avaliação trienal 2010 os itens 4.2 - Distribuição de publicações qualificadas
em relação ao corpo docente Permanente do Programa e 4.4 - Produção artística, nas
áreas em que tal tipo de produção for pertinente, foram apontados como oportunidade de
melhoria principal e foram enquadrados no Quadrante IV.

Ainda na avaliação trienal de 2010, os itens enquadrados no Quadrante III e apon-
tados como oportunidades de melhoria secundária são: 2.2 - Adequação e dedicação dos
docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação do programa, 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 desenvol-
vimento da pesquisa e da pós-graduação e 5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo
programa à sua atuação.

Já na avaliação 2013, os itens enquadrados no Quadrante IV, caracterizando-se como
oportunidade de melhoria primária, foram: 4.1 - Publicações qualificadas do Programa por
docente permanente, 4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo
docente Permanente do Programa, 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 e 3.1 -
Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao
corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente. Neste caso, os itens mais
relevantes são os itens 4.1 e 4.2 que representaram, cada um, 10,50% no valor da nota final
do programa na avaliação 2013.

Os itens enquadrados no Quadrante III e apontados como oportunidade de melhoria
secundária na avaliação 2013 foram os itens 2.2 - Adequação e dedicação dos docentes
permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação do programa, 2.3 -
Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa, 3.2
- Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação,
em relação aos docentes do programa e 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. Com destaque para o item 3.3 que representou
10,50% do valor da nota final do programa.

A MID do Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas é apresentada na figura
22, onde é possível verificar o enquadramento dos itens avaliados pela CAPES.
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Figura 22 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGArC

Fonte: Elaboração própria

4.1.5 Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais
(PPGCEM)

O Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPGCEM)
iniciou suas atividades em 1998, oferecendo apenas o curso de doutorado que tem sua
recomendação datada de 15 de dezembro 1999. Em 2004, foi aprovado pela CAPES e
incorporado ao Programa o curso de mestrado. O programa está registrado na CAPES
com o código 23001011026P4 e foi avaliado com conceito 6 nas avaliações trienais 2010 e
2013.

O Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais é considerado
um programa de referência, tendo sido avaliado com nota 6. Do total de 28 itens avaliados
no programa, 23 foram avaliados como muito bom e somente 5 como bom.

O ponto forte do programa é a produção acadêmica, quesito 4 da avaliação, tendo
sido avaliado como muito bom em 5 dos 6 itens avaliados nos dois triênios.

Nenhum dos itens avaliados nas duas avaliações trienais foi enquadrado no Qua-
drante IV na MID do Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais.

Como oportunidade de melhoria secundária na avaliação 2010 foram apontados os
itens 2.2 - Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de
pesquisa e de formação do programa e 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 na formação de profissionais
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Figura 23 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGCEM

Fonte: Elaboração própria

mais capacitados no plano da graduação. Ambos foram enquadrados no quesito 3.

Na avaliação 2013 o único item apontado como oportunidade de melhoria secundária
foi o item 3.4 - Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: tempo
de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados. Este item foi
enquadrado no Quadrante III da MID.

Na figura 23 apresentamos a MID do Programa de Pós-graduação em Ciência
e Engenharia de Materiais, onde é possível observar a concentração dos itens avaliados
nos quadrantes 1 e 2 da matriz. Essa concentração é resultante da boa performance do
programa na avaliação CAPES.

4.1.6 Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo (PPG-
CEP)

O Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo (PPGCEP)
da UFRN iniciou suas atividades em julho/2006, com o oferecimento dos cursos stricto
sensu de mestrado e doutorado. O programa está registrado na CAPES com o código
23001011041P3 e recebeu conceito 3 na avaliação trienal 2010 e conceito 4 na última
avaliação trienal 2013 na área de Engenharias III.

Na avaliação 2010 os itens enquadrados no Quadrante IV, apontados como pri-
oridade de melhoria principal, foram os itens: 3.1 - Quantidade de teses e dissertações
defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão
do corpo discente, 4.1 - Publicações qualificadas do Programa por docente permanente e



Capítulo 4. Análise e Discussão dos Resultados 77

4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente do Programa.
Estes itens são responsáveis por 38,50% da nota final da avaliação do programa. Somente
item 4.1 vale o equivalente a 17,50% da nota final. Esses valores demonstram a importância
desses itens na avaliação 2010.

Como oportunidade de melhoria secundária na avaliação 2010 a MID apontou os
itens: 2.3 - Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do
programa, 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 na formação de profissionais mais capacitados no plano da
graduação e 4.3 - Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes.

Conforme podemos observar na MID o único item enquadrado no Quadrante IV
na avaliação 2013 foi o item 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. Este item equivale a 14,00% da nota final do programa na
avaliação e foi avaliado como regular pela CAPES. Apesar da avaliação negativa neste
item, a avaliação geral do programa melhorou e o mesmo foi classificado com conceito 4.

Na figura 24 apresentamos a MID montada para o Programa de Pós-graduação em
Ciência e Engenharia de Petróleo, conforme o resultado do mesmo nas avaliações 2010 e
2013 da CAPES. Na comparação entre os itens avaliados nas trienais, o programa teve uma
melhoria nos itens 4.1 e 4.2, que são relacionados à produção científica o que impulsionou
a melhora no conceito do programa.

Figura 24 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGCEP

Fonte: Elaboração própria
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Os itens apontados como ponto de melhoria secundário na avaliação 2013 temos os
itens: 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, 2.3 - Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do
programa e 4.3 - Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes.

4.1.7 Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas (PPCB)

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (PPCB) foi criado em 2004
e recomendado pela CAPES em 05 de fevereiro de 2004 com o código 23001011035P3.
O programa oferece curso de mestrado que foi avaliado na avaliação trienal 2013 com
conceito 3 na área de Ciências Biológicas I.

O item 4.1 - Publicações qualificadas do Programa por docente permanente aparece
como ponto prioritário de melhoria devido ao seu elevado peso para a avaliação, tendo
sido avaliado como fraco e como regular nas trienais 2010 e 2013 respectivamente.

Na avaliação 2010 destacamos o resultado negativo na avaliação do item 4.2 -
Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente do Programa, que
foi avaliado como fraco.

Como ponto forte do programa temos a melhoria no item 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. O item foi avaliado como
regular na avaliação 2010 e equivaleu a 21,00% da nota final do programa na avaliação.
Na avaliação 2013 o item foi avaliado como muito bom e equivaleu a 19,25% da nota final
do programa na avaliação.

O item 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 na formação de profissionais mais capacitados no plano
da graduação é apontado como oportunidade de melhoria secundária nas duas avaliações,
tendo sido enquadrado no Quadrante III em ambas.

Outros itens apontados como oportunidade de melhoria secundária na avaliação
2010 são o item 4.3 - Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes
e o item 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.

Já na avaliação 2013 as oportunidades de melhoria secundárias são os itens: 2.2 -
Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa
e de formação do programa e 3.2 - Distribuição das orientações das teses e dissertações
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defendidas no período de avaliação, em relação aos docentes do programa.

Figura 25 – Matriz de Importância-Desempenho do PPCB

Fonte: Elaboração própria

4.1.8 Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde (PPGCSA)

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde foi aprovado pela UFRN
e pela CAPES, inicialmente em nível mestrado, em 2001. O Doutorado foi credenciado
posteriormente, em dezembro de 2004. O programa foi registrado na CAPES com o código
23001011031P8 e recebeu o conceito 5 na área de Medicina II na avaliação trienal da
CAPES em 2013.

O programa teve 73% dos 30 itens avaliados como muito bom nas duas avaliações.
Como ponto de melhoria a ser priorizada na avaliação 2010 temos o item 4.2 - Distribuição
de publicações qualificadas em relação ao corpo docente do Programa, que foi enquadrado
no Quadrante IV e representa um total de 16% da nota final do programa na avaliação.

A MID enquadrou no Quadrante III os itens 2.3 - Distribuição das atividades de
pesquisa e de formação entre os docentes do programa, 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 na formação
de profissionais mais capacitados no plano da graduação, 2.5 - Captação de recursos em
agências de fomento à pesquisa, 3.2 - Distribuição das orientações das teses e dissertações
defendidas no período de avaliação, em relação aos docentes do programa e 5.3 - Visibilidade
ou transparência dada pelo programa à sua atuação. Estes itens são classificados como
oportunidade de melhoria secundária para a avaliação 2010.
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Na avaliação 2013 temos o item 3.2 - Distribuição das orientações das teses e
dissertações defendidas no período de avaliação, em relação aos docentes do programa, que
também foi enquadrado no Quadrante IV. Como oportunidade de melhoria secundária na
avaliação 2013 teremos os itens 2.2 - Adequação e dedicação dos docentes permanentes
em relação às atividades de pesquisa e de formação do programa e 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 na
formação de profissionais mais capacitados no plano da graduação.

Apresentamos na figura 26 a MID para o Programa de Pós-graduação em Ciências
da Saúde nas duas avaliações trienais.

Figura 26 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGCSA

Fonte: Elaboração própria

4.1.9 Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF)

O Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) foi homologado
pelo CNE em agosto de 2005 e iniciou suas atividades oferecendo o curso de mestrado.
Desde julho de 2015 o programa também oferece o curso de doutorado. O programa está
registrado na CAPES com o código 23001011040P7 e foi classificado com conceito 3 na
avaliação trienal 2010. Na avaliação trienal 2013 o programa foi classificado pela CAPES
com conceito 4 na área de avaliação de Farmácia.

Na figura 27 apresentamos a MID do Programa de Pós-graduação em Ciências
Farmacêuticas, apresentado graficamente todas as informações relacionadas ao programa.
Conforme podemos observar pelos eixos centrais do gráfico, a média das notas dos itens



Capítulo 4. Análise e Discussão dos Resultados 81

do programa subiu de 2010 para 2013, refletindo diretamente no conceito do programa
que passou de 3 para 4 na avaliação CAPES.

Figura 27 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGCF

Fonte: Elaboração própria

De acordo com a MID do programa, os itens a serem priorizados nas avaliações
2010 e 2013 são relacionados à formação discente e à produção bibliográfica do programa.
Mais especificamente, a prioridade deve ser focada nos itens 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, 4.2 - Distribuição de publicações
qualificadas em relação ao corpo docente do Programa e 4.3 - Produção técnica, patentes e
outras produções consideradas relevantes. Estes itens foram os que apresentaram o maior
peso na avaliação CAPES sendo que o item 3.3 teve peso 15,00% e o item 4.2 teve peso
16% na nota final do programa nas duas avaliações trienais.

Os itens 2.3 - Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os
docentes do programa e 3.2 - Distribuição das orientações das teses e dissertações defendi-
das no período de avaliação, em relação aos docentes do programa, foram enquadrados
no Quadrante III nas duas avaliações, sendo considerados oportunidades de melhoria
secundárias.

4.1.10 Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais (PPGCS)

O Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais (PPGCS) iniciou suas atividades
em 1979 com o oferecimento do curso de mestrado. Em 16 de novembro de 2000 obteve a
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aprovação do curso de doutorado e está registrado na CAPES com o código 23001011004P0.
Na avaliação trienal 2013 o programa foi classificado com conceito 4 na área de avaliação
de Sociologia.

No Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais os esforços de melhoria devem
ser focados nos itens 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, 4.1 Publicações qualificadas do Programa por docente permanente e
4.2 Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente do Programa.
O primeiro foi enquadrado no Quadrante IV na avaliação 2010 e os dois últimos foram
enquadrados no mesmo quadrante tanto na avaliação 2010 quanto na avaliação 2013.

Como ponto forte do programa podemos citar o item 3.1 referente à quantidade
de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo docente
permanente e à dimensão do corpo discente, que foi enquadrado no Quadrante I nas duas
avaliações trienais. Na figura 28 apresentamos a MID do Programa de Pós-graduação em
Ciências Sociais.

Figura 28 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGCS

Fonte: Elaboração própria

O item 2.3 - Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes
do programa, é apontado como oportunidade de melhoria secundária pela MID nas duas
avaliações trienais. Outras oportunidades de melhoria secundárias são os itens: 3.2 -
Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação,
em relação aos docentes do programa, 3.4 - Eficiência do Programa na formação de mestres
e doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas
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titulados, 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, 2.2 - Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades
de pesquisa e de formação do programa, 4.3 - Produção técnica, patentes e outras produções
consideradas relevantes e 5.1 Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa.

4.1.11 Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnoló-
gica em Medicamentos (PGDITM)

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em
Medicamentos (PPgDITM) da UFRN oferta curso de Doutorado em associação com
a Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). O programa teve recomendação
oficializada em 27 de julho de 2008 e foi classificado com conceito 4 na área de Farmácia
nas avaliações trienais 2010 e 2013. O programa está registrado na CAPES com o código
23001011047P1.

O item 4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
do Programa foi o único item apontado pela MID como oportunidade de melhoria na
avaliação 2010. Já na avaliação 2013 o item apontado foi o 4.3 - Produção técnica, patentes
e outras produções consideradas relevantes. Ambos os itens são referentes à produção
científica no programa e foram enquadrados no Quadrante IV.

Como oportunidade de melhoria secundária na avaliação 2010 a MID indica os
itens 2.2 - Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de
pesquisa e de formação do programa, 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 na formação de profissionais
mais capacitados no plano da graduação e 5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo
programa à sua atuação.

Já na avaliação 2013 as oportunidades de melhoria estão nos itens 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, 2.2 - Adequação
e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação
do programa, 2.3 - Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes
do programa, 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 na formação de profissionais mais capacitados no plano da
graduação, 5.1 - Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa e 5.2 - Integração
e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e desenvolvimento profissional
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relacionados à área de conhecimento do programa, com vistas ao desenvolvimento da
pesquisa e da pós-graduação.

Na figura 29 apresentamos a MID para o Programa de Pós-graduação em Desen-
volvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos. Observa-se que na avaliação 2010 o
programa foi avaliado somente em sete itens. Já na avaliação 2013 o programa foi avaliado
em 11 itens.

Figura 29 – Matriz de Importância-Desempenho do PGDITM

Fonte: Elaboração própria

4.1.12 Programa Regional de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio
Ambiente (PRODEMA)

O Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente
(PRODEMA) é uma proposta interdisciplinar, interinstitucional e intra-regional, da qual
participam oito Universidades nordestinas (UFPI, UFC, UFRN, UFPB, UEPB, UFPE,
UFS e UESC). O Subprograma da UFRN, integrado à Rede e recomendado pela CAPES
em 2004 (Of. no 168/2004/CTC/CAPES), contempla o Mestrado em Desenvolvimento e
Meio Ambiente. O programa está registrado na CAPES com o código 23001011036P0 e
foi classificado com conceito 4 na área de Ciências Ambientais nas avaliações trienal 2010
e 2013.

A figura 30 mostra a MID para o Programa Regional de Pós-graduação em Desen-
volvimento e Meio Ambiente nos anos de 2010 e 2013.

O Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente
deve priorizar como oportunidade de melhoria principal o item 3.3 - Qualidade das Teses e
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Figura 30 – Matriz de Importância-Desempenho do PRODEMA

Fonte: Elaboração própria

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, assim como o item 4.2 - Distribuição
de publicações qualificadas em relação ao corpo docente Permanente do Programa. Estes
itens foram enquadrados no Quadrante IV da MID tanto na avaliação trienal 2010 quanto
na avaliação trienal 2013. Somente estes dois itens representam um total de 28,00% do
valor total da avaliação do programa (o item 3.3 equivale a 17,50% e o item 4.2 equivale a
10,50%).

Como destaque positivo do programa podemos citar o item 4.1 - Publicações
qualificadas do Programa por docente permanente, que equivaleu a 19,25% e 17,50% na
nota final do programa nas avaliações trienais 2010 e 2013 respectivamente. Em ambas
avaliações o item foi enquadrado no Quadrante I.

4.1.13 Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD)

O Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD) tem sua origem em 1996, com a
criação e implementação de um Curso de Mestrado Interinstitucional em Direito (Minter),
em convênio com o Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de
Pernambuco. Em 1999 o Curso de Mestrado em Direito foi aprovado institucionalmente
através e em 2003 foi credenciado pela CAPES e registrado com o código 23001011034P7.
O programa foi avaliado com conceito 4 na avaliação trienal 2010 e conceito 3 na avaliação
trienal de 2013.
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Na figura 31 é mostrada a MID para o Programa de Pós-graduação em Direito.
Comparando a MID da trienal 2010 com a trienal 2013 é possível observar que a média
das notas dos itens avaliados foi menos na trienal 2013.

Figura 31 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGD

Fonte: Elaboração própria

Os itens 4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
Permanente do Programa e 4.3 - Produção técnica, patentes e outras produções consideradas
relevantes, foram apontados pela MID como oportunidade de melhoria do programa de
Direito nas duas avaliações trienais 2010 e 2013. Cada um destes itens equivaleram a 12%
da nota final do programa na avaliação.

4.1.14 Programa de Pós-graduação em Ecologia (PPG-ECO)

O Programa de Pós-graduação em Ecologia (PPG-ECO) iniciou suas atividades
em 03 de novembro de 1997 com o oferecimento do curso de mestrado e posteriormente, a
partir de 2009, também o curso de doutorado. O curso está cadastrado na CAPES com o
código 23001011015P2 e foi avaliado na trienal 2010 com conceito 4 e posteriormente com
conceito 5 na área de avaliação de Biodiversidade da avaliação 2013.

O item 4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
Permanente do Programa, é apontado como oportunidade de melhoria principal. Tanto
na avaliação trienal 2010, onde representou 12,00% da nota final do programa, quanto na
avaliação trienal 2013, quando representou 10,50% da nota final do programa, o item foi
enquadrado no Quadrante IV.
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Na figura 32 apresentamos a MID do Programa de Pós-graduação em Ecologia na
qual é possível observar evidente melhora das notas do programa quando comparamos as
avaliações trienais 2010 e 2013.

Figura 32 – Matriz de Importância-Desempenho do PPG-ECO

Fonte: Elaboração própria

O Programa de Pós-Graduação em Ecologia deve focar seus esforços de melhoria
no item 4.2 e como positivo do programa apontamos a melhora no quesito 3.3 que passou
de bom na avaliação 2010 para muito bom na avaliação 2013.

Os itens 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, 2.2 - Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às
atividades de pesquisa e de formação do programa, 3.1 - Quantidade de teses e dissertações
defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão
do corpo discente, 3.2 - Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas
no período de avaliação, em relação aos docentes do programa, 5.1 Inserção e impacto
regional e (ou) nacional do programa, são apresentados pela MID como oportunidade de
melhoria secundária na avaliação 2013. Estes itens foram enquadrados no Quadrante III
da MID.

4.1.15 Programa de Pós-graduação em Economia (PPECO)

O programa de Pós-Graduação em Economia (PPECO) da UFRN foi criado em
2002, e seu curso de mestrado acadêmico com área de concentração em Economia Regional
passa ser recomendado pela CAPES a partir de 2005. O programa está registrado na
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CAPES com o código 23001011039P9 e foi avaliado com conceito 3 nas avaliações trienais
2010 e 2013 na área de avaliação Economia.

O principal ponto de priorização do Pós-Graduação em Economia é o item 4.1 -
Publicações qualificadas do Programa por docente permanente que apresentou peso 22,75%
na nota final do programa nas duas avaliações e recebeu conceito regular.

Na avaliação trienal 2010 foram apontados como oportunidade de melhoria secun-
daria, enquadrados no Quadrante III, os seguintes itens: 5.1 - Inserção e impacto regional e
(ou) nacional do programa, 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 e 5.3 - Visibilidade ou
transparência dada pelo programa à sua atuação.

Já na avaliação 2013 os itens enquadrados no Quadrante III foram: 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, 3.2 - Distribuição
das orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação aos
docentes do programa, 3.4 - Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores
bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados e
5.1 - Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa.

Na figura 33 mostramos a MID montada para o Programa de Pós-graduação em
Economia. A MID demonstra que a média das notas do programa melhorou de uma
avaliação trienal para outra.

Figura 33 – Matriz de Importância-Desempenho do PPECO

Fonte: Elaboração própria
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4.1.16 Programa de Pós-graduação em Educação (PPGED)

O Programa de Pós-graduação em Educação (PPGED) iniciou suas atividades com
o oferecimento do curso de mestrado em 1978. A partir de 1994 o programa também passou
a ofertar o curso de doutorado, conforme sua recomendação pela CAPES, datada de 14 de
dezembro de 1994. O programa está registrado na CAPES com o código 23001011001P1 e
foi avaliado com conceito 5 na avaliação trienal 2010 e posteriormente com conceito 4 na
área de Educação na avaliação trienal de 2013.

No caso do Programa de Pós-graduação em Educação, a MID montada aponta para
a priorização dos itens 4.1 - Publicações qualificadas do Programa por docente permanente,
4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente Permanente do
Programa e 4.3 - Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes.
Estes três itens foram enquadrados no Quadrante IV nas avaliações trienas 2010 e 2013 e
eles equivalem a 35,00% da nota final do programa.

Enquadrados no Quadrante III, como oportunidade de melhoria secundária, temos
os itens 3.2 - Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período
de avaliação, em relação aos docentes do programa e 5.3 - Visibilidade ou transparência
dada pelo programa à sua atuação, ambos avaliados como regular.

A seguir, apresentamos a MID do Programa de Pós-graduação em Educação na
figura 34.

Figura 34 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGED

Fonte: Elaboração própria

Na MID podemos observar que o itens 3.1 - Quantidade de teses e dissertações
defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão
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do corpo discente, 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, 3.4 - Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores
bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados
e 5.1 - Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa, foram enquadrados no
Quadrante I nas duas avaliações trienais.

4.1.17 Programa de Pós-graduação em Enfermagem (PPGE)

O Programa de Pós-graduação em Enfermagem (PPGE) iniciou suas atividades
com o oferecimento do curso de mestrado em 2001 e o curso de doutorado a partir de 2011.
O programa está registrado na CAPES com o código 23001011029P3 e foi avaliado com
conceito 4 na área de Enfermagem nas duas avaliações trienais de 2010 e 2013.

A MID do Programa de Pós-graduação em Enfermagem é apresentada na figura 35
e demonstra todos os pontos abordados na análise realizada nesta seção.

Figura 35 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGE

Fonte: Elaboração própria

Na avaliação trienal 2010 o programa teve cinco itens enquadrados no Quadrante
IV, entre eles os itens 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, 4.1 - Publicações qualificadas do Programa por docente permanente, e
4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente do Programa,
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que são os itens que possuem o maior peso na avaliação da nota final do programa. O
itens 3.3 representa 15,00% da nota final do programa e os itens 4.1 e 4.2 representam,
cada um, 16,00% da nota final do programa na avaliação.

Diferentemente da avaliação trienal de 2010, na avaliação trienal 2013 os itens 3.3
e 4.2 foram enquadrados no Quadrante I, sendo considerados pontos fortes no programa
na avaliação. No entanto, na avaliação 2013 os itens 2.5 - Proporção do corpo docente com
importante captação de recursos para pesquisa e 3.4 - Eficiência do Programa na formação
de mestres e doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de
bolsistas titulados, foram classificados como regular, inferior ao conceito bom atribuído
aos itens na avaliação 2010.

4.1.18 Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PEC)

O Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PEC) iniciou suas atividades
em 2009 tendo sido autorizado pela CAPES em outubro de 2008, quando passou a oferecer
o curso de mestrado. O programa está registrado na CAPES com o código 23001011051P9
e obteve conceito 3 nas avaliações trienais 2010 e 2013.

A MID do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil é apresentada na
figura 36, onde é possível observar os quatro itens avaliados na trienal 2010.

Figura 36 – Matriz de Importância-Desempenho do PEC

Fonte: Elaboração própria

Na avaliação 2010 o Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil foi avaliado
somente em quatro itens devido à sua recente criação. Nesta avaliação, is itens 4.1 -
Publicações qualificadas do Programa por docente permanente e 4.2 - Distribuição de
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publicações qualificadas em relação ao corpo docente do Programa foram enquadrados no
Quadrante IV.

O item 4.1 recebeu peso 17,5% nas duas trienais e foi avaliado com conceito
fraco também em ambas. Além deste item, o item 4.1, que teve peso de 10,5% nas duas
trienais, foi avaliado como fraco em 2010 e regular em 2013. Essas avaliações influenciaram
negativamente o resultado do programa.

O item 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, não foi avaliado na trienal 2010 mas na avaliação 2013 ele foi avaliado e classificado
como regular. Assim como o item 4.1, o item 3.3 equivaleu a 17,50% da nota final do
programa na avaliação 2013.

4.1.19 Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção (PEP)

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFRN foi aprovado
pela CAPES em 1998, tendo iniciado suas atividades em 1999 com a oferta do curso de
mestrado. Cadastrado na CAPES com o código 23001011021P2 o programa é avaliado na
área de avaliação de Engenharias III e recebeu nota 3 nas avaliações trienais 2010 e 2013.

O programa obteve conceito regular ou fraco em pelo menos 50% dos itens em que
foi avaliado nas duas trienais. Também foi um programa em que a média das notas dos
itens caiu na trienal 2013 em comparação com a trienal 2010.

Na avaliação 2010 os itens 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, 4.1 - Publicações qualificadas do Programa por docente
permanente e 4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
do Programa, foram enquadrados no Quadrante IV. Estes três itens equivaleram a 42,00%
da nota final do programa. Os itens equivalem a 14,00%, 17,50% e 10,50% da nota final
respectivamente.

Já na avaliação 2013 os itens apontados como prioridade de melhoria foram o
item 4.1 - Publicações qualificadas do Programa por docente permanente e o item 4.2 -
Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente do Programa. Estes
itens representam 28,00% da nota final do programa nesta avaliação.

Na figura 37, apresentamos a MID do Programa de Pós-graduação em Engenharia
de Produção.

Em ambas avaliações, os itens 2.1 - Perfil do corpo docente, consideradas titulação,
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Figura 37 – Matriz de Importância-Desempenho do PEP

Fonte: Elaboração própria

diversificação na origem de formação, aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade
e adequação à Proposta do Programa e 2.3 - Distribuição das atividades de pesquisa e de
formação entre os docentes do programa, foram enquadrados no Quadrante III e sendo
apontados como oportunidade de melhoria secundária.

4.1.20 Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Computação
(PPGEEC)

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação (PP-
GEEC) da UFRN iniciou suas atividades em 1983 com a oferta de cursos de mestrado
em Engenharia Elétrica. A partir 2000 o programa passou a ofertar o curso de doutorado.
Avaliado com conceito 4 nas avaliações trienais 2010 e 2013 o programa é classificado na
área de Engenharias IV e está registrado na CAPES com o código 23001011008P6.

Como ponto de priorização no referido programa a MID aponta o item 4.1 -
Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. O item foi avaliado com
conceito fraco na trienal 2010 e com conceito bom na avaliação 2013, sendo que em ambas
avaliações o item representou 17,50% da nota final do programa.

Na avaliação 2013 o item 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, também foi enquadrado no Quadrante IV. Diferentemente
da avaliação 2010, o item foi avaliado como regular e teve peso de 14,00% na nota final do
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programa.

Na avaliação 2010 os itens 2.3 - Distribuição das atividades de pesquisa e de
formação entre os docentes do programa, 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 na formação de profissionais
mais capacitados no plano da graduação e 4.3 - Produção técnica, patentes e outras
produções consideradas relevantes, foram enquadrados no Quadrante III e representam
oportunidades de melhoria para o programa.

Os itens enquadrados no Quadrante III na MID da avaliação 2013 foram: 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,
2.2 - Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa
e de formação do programa, 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 na formação de profissionais mais
capacitados no plano da graduação e 3.4 - Eficiência do Programa na formação de mestres
e doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas
titulados. Estes itens representam 21,00% da nota final do programa na avaliação 2013.

Apresentamos a MID do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de
Computação na figura 38 abaixo.

Figura 38 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGEEC

Fonte: Elaboração própria
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4.1.21 Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica (PPGEM)

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFRN foi iniciou suas
atividades em 1983 oferecendo curso de Mestrado. O Curso de Doutorado do PPGEM
foi autorizado pela CAPES em setembro de 2005. Registrado na CAPES com o código
23001011009P2 o programa foi avaliado com conceito 4 nas avaliações trienais 2010 e 2013.

Conforme demostrado pela MID, apresentada na figura 39, na avaliação 2010 o
único item enquadrado no Quadrante IV foi o 4.2 - Distribuição de publicações qualificadas
em relação ao corpo docente do Programa, que representou 10,50% da nota final do
programa e é apontado como oportunidade de melhoria principal.

Figura 39 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGEM

Fonte: Elaboração própria

Já na avaliação 2013 os itens 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 e 4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação
ao corpo docente Permanente do Programa, foram enquadrados como oportunidade de
melhoria principal e estão enquadrados no Quadrante IV. O item 3.3 representou 14,00%
da nota final do programa.

Como itens de destaque positivos do programa podemos citar os itens 3.1 - Quan-
tidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo
docente permanente e à dimensão do corpo discente e 4.1 - Publicações qualificadas do
Programa por docente permanente, que nas MID de 2010 e 2013 foram enquadrados no
Quadrante I.
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4.1.22 Programa de Pós-graduação em Engenharia Química (PPGEQ)

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ) foi fundado
em 1988 com o curso de mestrado e em 1998 obteve a aprovação para implementação do
curso de doutorado. Registrado na CAPES com o código 23001011011P7 o programa foi
avaliado com conceito 4 na área de Engenharias II nas duas últimas avaliações trienais.

A MID do Programa de Pós-graduação em Engenharia Química é apresentada na
figura 40, a qual passamos a discutir no decorrer desta seção.

Figura 40 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGEQ

Fonte: Elaboração própria

Na avaliação 2010 os itens enquadrados no Quadrante IV foram: 3.1 - Quantidade
de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo docente
permanente e à dimensão do corpo discente, 4.1 - Publicações qualificadas do Programa
por docente permanente, 4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo
docente do Programa e 4.3 - Produção técnica, patentes e outras produções consideradas
relevantes. Dentre estes itens, destacamos os itens 4.1 e 4.2 que valem 20,00% e 12,00%,
respectivamente, na avaliação final do programa.

A MID apresenta como pontos a serem priorizados na avaliação 2013 os seguintes
itens: 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,
4.1 - Publicações qualificadas do Programa por docente permanente, 4.2 - Distribuição
de publicações qualificadas em relação ao corpo docente Permanente do Programa e 4.3 -
Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes.
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Como oportunidade de melhoria secundária, nas duas avaliações, a MID aponta
os itens 2.3 - Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes
do programa e 3.2 - Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no
período de avaliação, em relação aos docentes do programa.

4.1.23 Programa de Pós-graduação em Engenharia Sanitária (PPgES)

O Programa de Pós-graduação em Engenharia Sanitária foi criado em 1999 e oferece
o curso de mestrado em Engenharia Sanitária e está registrado na CAPES com o código
23001011023P5. O programa foi avaliado com nota 3 tanto na avaliação trienal 2010 quanto
na avaliação 2013.

A média geral das avaliações dos itens do programa melhorou, quando comparamos
as avaliações 2010 e 2013. No entanto, essa melhora foi devida à avaliação dos itens 4.1
e 4.2, que passaram de fraco em 2010 para regular em 2013, o que ainda representa
um péssimo resultado para o programa. Podemos destacar também que o programa não
teve nenhum de seus itens enquadrados no Quadrante I, ou seja, em nenhuma das duas
avaliações o programa apresentou itens de destaque positivo. Conforme podemos obsevar
na MID apresentada na figura 41.

Figura 41 – Matriz de Importância-Desempenho do PPgES

Fonte: Elaboração própria

Os itens prioritários para ao programa nas duas avaliações foram: 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, 4.1 - Publicações
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qualificadas do Programa por docente permanente e 4.2 - Distribuição de publicações
qualificadas em relação ao corpo docente Permanente do Programa. Estes itens equivaleram
a 45,50% da nota final do programa em cada uma das avaliações.

Na avaliação trienal 2010 três itens foram apontados como oportunidade de melhoria
secundária, que são: 3.2 - Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas
no período de avaliação, em relação aos docentes do programa, 3.4 - Eficiência do Programa
na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e
percentual de bolsistas titulados e 5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa
à sua atuação.

Já na avaliação 2013 os itens apontados como oportunidade de melhoria secundária,
enquadrados no Quadrante III, temos os seguintes itens: 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, 2.3 - Distribuição das
atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa, 3.4 - Eficiência do
Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres
e doutores e percentual de bolsistas titulados, 5.1 - Inserção e impacto regional e (ou)
nacional do programa, 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 e 5.3 - Visibilidade ou
transparência dada pelo programa à sua atuação.

4.1.24 Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL)

O Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL) foi criado em
1993 com a oferta do curso de mestrado acadêmico. A partir de 2003 o curso também
passou a oferecer o curso de doutorado. Registrado na CAPES com o código 23001011013P0
o programa foi avaliado com nota 4 nas avaliações trienais 2010 e 2013.

Na figura 42 apresentamos a MID do Programa de Pós-graduação em Estudos da
Linguagem. Na MID podemos observar que a média geral das notas do programa caiu na
trienal 2013 em comparação com 2010.

Os itens 2.3 - Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes
do programa, 4.1 - Publicações qualificadas do Programa por docente permanente, 4.2 -
Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente do Programa e 4.3
Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes, aparecem como
itens prioritários para o programa na trienal 2010. Somente o item 4.1 representou 20,00%
da nota final do programa na trienal 2010.

Na avaliação 2013 somente o item 4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em
relação ao corpo docente Permanente do Programa, foi enquadrado no Quadrante IV e é
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Figura 42 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGEL

Fonte: Elaboração própria

apontado como prioridade de melhoria para o programa.

4.1.25 Programa de Pós-graduação em Estudos da Mídia (PPGEM)

O Programa de Pós-graduação em Estudos da Mídia (PPGEM) foi criado em
2009 oferecendo o curso de mestrado acadêmico. Registrado na CAPES com o código
23001011053P1 o programa foi avaliado com nota 3 na avaliação 2010 e nota 4 na avaliação
2013. Na figura 43 apresentamos a MID do programa.

O programa apresentou uma melhora considerável nos itens da avaliação, elevando
a média geral na trienal 2013 em relação à trienal 2010. A MID aponta como ponto
prioritário, nas duas trienais, o item 4.1, que é referente à Publicações qualificadas do
Programa por docente permanente.

Os itens 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 e 4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo
docente Permanente do Programa, também foram apontados como pontos de priorização
nas avaliações 2010 e 2013 respectivamente.

4.1.26 Programa de Pós-graduação em Filosofia (PPGFIL)

O Programa de Pós-graduação em Filosofia (PPGFIL) teve sua recomendação
homologada pela CAPES em 30 de julho de 2001 com a oferta do curso de mestrado. O
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Figura 43 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGEM

Fonte: Elaboração própria

programa foi cadastrado na CAPES com o código 23001011030P1 tendo sido avaliado nas
avaliações trienais 2010 e 2013 com nota 4. A partir de 4 de abril de 2016 o programa
passou a ofertar também o curso de doutorado.

Na figura 44 apresentamos a MID do Programa de Pós-graduação em Filosofia.

Figura 44 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGFIL

Fonte: Elaboração própria

Os itens prioritários para o programa são 3.2 - Distribuição das orientações das teses
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e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação aos docentes do programa
e 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.
Estes itens foram enquadrados no Quadrante IV nas duas avaliações e eles equivaleram a
24,50% da nota final do programa na avaliação 2013.

O item 2.3 - Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes
do programa foi apontado como oportunidade de melhoria principal na avaliação 2010 e
sua nota equivale a 8,00% da nota final do programa.

Na avaliação 2013 o item 4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação
ao corpo docente Permanente do Programa também foi enquadrado como oportunidade
de melhoria principal, tendo sido enquadrado no Quadrante IV.

4.1.27 Programa de Pós-graduação em Física (PPGF)

O Programa de Pós-Graduação em Física iniciou suas atividades em 1986 com
a oferta do curso de mestrado recomendada pela CAPES em 16 de setembro de 1987.
A partir de 1994 o PPGF passa a ofertar também o curso de doutorado. Registrado na
CAPES com o código 23001011010P0 o programa é avaliado na área de Astronomia/Física
e recebeu nota 6 nas avaliações trienais 2010 e 2013. O programa obteve a avaliação muito
bom em 89,3% dos itens avaliados nas duas trienais.

Conforme podemos observar na MID do Programa de Pós-graduação em Física,
apresentada na figura 45, o único item enquadrado no Quadrante IV foi o item 2.3 -
Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa,
ainda na avaliação 2010.

O item 3.4 - Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas:
Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados, foi apontado
como oportunidade de melhoria secundária. Como oportunidade de melhoria secundária
na aviação 2013 a MID indicou o item 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, que foi avaliado com conceito bom.

4.1.28 Programa de Pós-graduação em Fisioterapia (PPGFIS)

O curso de mestrado do Programa de Pós-graduação em Fisioterapia (PPGFIS)
foi aprovado pela CAPES em 2007. Em 2010, o PPGFIS teve o seu curso de Doutorado
aprovado. O programa está cadastrado na CAPES com o código 23001011043P6 e foi
avaliado com nota 3 na avaliação trienal 2010 e 4 na avaliação trienal 2013.
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Figura 45 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGF

Fonte: Elaboração própria

Na figura 46 apresentamos a MID do Programa de Pós-graduação em Fisioterapia,
na qual é possível observar o enquadramentos dos itens de avaliação do nos quadrantes da
matriz.

Figura 46 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGFIS

Fonte: Elaboração própria

Tanto na avaliação trienal de 2010 como na trienal de 2013, os itens 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
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programa, aferida por publicações e outros indicadores pertinentes à área, 4.1 - Publicações
qualificadas do Programa por docente permanente e 4.2 - Distribuição de publicações
qualificadas em relação ao corpo docente Permanente do Programa, são apontados como
pontos de melhoria prioritária para o programa de Programa de Pós-graduação em
Fisioterapia. O peso destes itens somados equivaleram à 49,00% da nota final do programa
nas avaliações trienais 2010 e 2013.

Na avaliação 2010 a MID também apontou como itens de prioridade secundária
os itens 3.1 - Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em
relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente e 5.3 - Visibilidade
ou transparência dada pelo programa à sua atuação.

Analisando os itens avaliados na trienal 2013 a MID apontou como itens de priori-
dade secundária os itens 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, 2.4 - 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 na formação de profissionais mais capacitados no
plano da graduação, 3.2 - Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas
no período de avaliação, em relação aos docentes do programa, 4.3 - Produção técnica,
patentes e outras produções consideradas relevantes e 5.1 - Inserção e impacto regional e
(ou) nacional do programa.

4.1.29 Programa de Pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG)

O Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) iniciou suas
atividades em 1996 com a oferta do curso de mestrado. A partir de 1999 o programa
também passou a ofertar o curso de doutorado. Registrado na CAPES com o código
23001011018P1 o programa foi avaliado com conceito 4 na área de avaliação de Geociências
nas trienais 2010 e 2013.

No resultado da MID para o Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geodinâ-
mica e Geofísica os itens 3.1 - Quantidade de teses e dissertações defendidas no período
de avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente,
4.1 - Publicações qualificadas do Programa por docente permanente, 4.2 - Distribuição de
publicações qualificadas em relação ao corpo docente do Programa, são apontados como
prioridade nas duas avaliações trienais.

Na avaliação 2013 o item 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, também é apontado como item prioritário para a melhoria
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do resultado do programa, estando enquadrado no Quadrante IV da MID.

A MID do programa é apresenta na figura 47. Conforme podemos observa na MID
os itens 3.1, 3.3 e 4.1 do programa foram avaliados como bom e o item 4.2 recebeu avaliação
regular na avaliação 2013, o que acabou ocasionando uma diminuição na média final do
programa e prejudicando o resultado final do mesmo. Além disso, nas duas avaliações, o
programa teve pelo menos um dos itens de avaliação avaliados como regular.

Figura 47 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGG

Fonte: Elaboração própria

Como oportunidade de melhoria secundária para o programa na avaliação 2010, a
MID aponta os itens 3.2 - Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no
período de avaliação, em relação aos docentes do programa e 3.4 - Eficiência do Programa
na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e
percentual de bolsistas titulados.

Os itens apontados como oportunidade de melhoria secundária na avaliação 2013
foram: 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, 2.4 - 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 na formação de profissionais mais capacitados no plano
da graduação e 3.2 - Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no
período de avaliação, em relação aos docentes do programa.
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4.1.30 Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGE)

O Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia foi criado no ano de 1999,
com suas atividades iniciadas no ano de 2000, quando passou a ofertar o curso de mestrado
acadêmico. O curso de doutorado do PPGE foi aprovado em 2012 pelo Conselho Técnico-
Científico da Educação Superior na 140a reunião, realizada nos dias 22 a 26 de outubro de
2012. O programa está registrado na CAPES com o código número 23001011028P7 e foi
avaliado com nota 4 nas avaliações trienais 2010 e 2013.

O programa apresentou uma melhora considerável no resultado da avaliação,
elevando a média, quando comparados os resultados 2010 e 2013. Conforme podemos
observar na MID apresentada na figura 48.

Figura 48 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGE

Fonte: Elaboração própria

De acordo com o resultado apresentado na MID, os itens 3.1 - Quantidade de teses
e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo docente permanente
e à dimensão do corpo discente e 4.1 - Publicações qualificadas do Programa por docente
permanente. foram enquadrados no Quadrante IV na avaliação 2010.

Os itens 4.1 - Publicações qualificadas do Programa por docente permanente, 4.2
- Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente Permanente do
Programa, 4.4 - Produção qualificada adicional, 5.1 - Inserção e impacto regional e (ou)
nacional do programa e 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, foram apontados como
oportunidade de melhoria primária no programa na avaliação 2013, sendo enquadrados no
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Quadrante IV.

4.1.31 Programa de Pós-graduação em História (PPGH)

O Programa de Pós-graduação em História (PPGH) iniciou suas atividades em
2004 tendo sido recomendado pela CAPES em 30 de setembro de 2004, quando passou
a oferecer o curso de mestrado. O programa está registrado na CAPES com o código
23001011038P2 e obteve conceito 3 nas avaliações trienais 2010 e 2013 na área de avaliação
de História.

Na avaliação do Programa de Pós-graduação em História foram considerados 30
itens, dos quais 5 destes receberam o conceito Fraco e outros 5 receberam conceito Regular.
Ou seja, 33,3% dos itens foram avaliados como fraco ou regular. A MID do programa é
apresentada na figura 49.

Figura 49 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGH

Fonte: Elaboração própria

Os itens 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, 4.1 - Publicações qualificadas do Programa por docente permanente e
4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente do Programa,
foram apontados como itens prioritários no resultado da avaliação do programa nas duas
trienais.

Como oportunidade de melhoria secundária para o programa a MID apontou o item
2.4 - Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na graduação,
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com atenção tanto à repercussão que este item pode ter na formação de futuros ingressantes
na PG, quanto na formação de profissionais mais capacitados no plano da graduação, na
avaliação 2010 e os itens 4.3 - Produção técnica, patentes e outras produções consideradas
relevantes, 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 e 5.3 - Visibilidade ou transparência
dada pelo programa à sua atuação, na avaliação 2013.

4.1.32 Programa de Pós-graduação em Matemática Aplicada e Estatística
(PPGMAE)

O Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística (PPgMAE)
da UFRN foi criado e iniciado em 2006 e oferece o curso de mestrado avaliado com
nota 3 nas avaliações CAPES 2010 e 2013. O programa está cadastrado com o código
23001011042P0 e é avaliado na área de Matemática/Probabilidade e Estatística.

Nas duas avaliações trienais do programa, somente o item 4.1, referente às Publica-
ções qualificadas do Programa por docente permanente, foi apontado como item prioritário.
Esse fato é devido ao peso do item que foi de 26% da nota da avaliação final. Esse foi o
maior valor do peso apontado para esse item.

Na figura 50 mostramos a MID do Programa de Pós-graduação em Matemática
Aplicada e Estatística onde é possível observar que média das notas dos itens melhorou na
avaliação 2013 quando comparada à avaliação 2010.

Figura 50 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGMAE

Fonte: Elaboração própria
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Os itens 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, 2.2 - Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação
às atividades de pesquisa e de formação do programa, 3.4 - Eficiência do Programa na
formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e
percentual de bolsistas titulados e 5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa
à sua atuação, foram apontados como oportunidade de melhoria secundária somente na
avaliação 2013.

4.1.33 Programa de Pós-graduação em Patologia Oral (PPGPO)

O Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral teve seu início no ano de 1978,
quando foi criado o Curso de Mestrado em Patologia Oral, conforme resolução no 107/77
CONSEPE, datada de 15 de agosto de 1977. Em 1996 foi criado o curso de Doutorado
que passou a ser ofertado a partir de 1997. O programa é avaliado com nota 4 na área de
Odontologia e está registrado na CAPES com o código 23001011005P7.

Na figura 51 apresentamos a MID do Programa de Pós-graduação em Patologia
Oral. Observamos que o item 4.1 - Publicações qualificadas do Programa por docente
permanente foi enquadrado no Quadrante IV tanto na avaliação 2010 como na avaliação
2013. Este item equivaleu à 20,00% da nota final do programa em ambas as trienais.

Figura 51 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGPO

Fonte: Elaboração própria

Na avaliação 2010 o item 4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação
ao corpo docente do Programa, também foi enquadrado no Quadrante IV e apontado
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como oportunidade de melhoria principal.

Os itens 2.3 - Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os
docentes do programa, 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 na formação de profissionais mais capacitados no
plano da graduação, 3.1 - Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de
avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente e 4.3 -
Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes, foram enquadrados
no Quadrante III da MID nas duas avaliações trienais. Estes itens são apontados como
oportunidade de melhoria secundária para o programa.

4.1.34 Programa de Pós-graduação em Psicobiologia (PPG PSICOBIOLOGIA)

O Programa de Pós-graduação em Psicobiologia (PPg Psicobiologia) da UFRN tem
sua recomendação CAPES homologada em 18 de maio de 1985 quando passou a ofertar o
curso de mestrado. A partir de 1998 o programa também começou a ofertar o curso de
doutorado. Cadastrado com o código 23001011003P4, o programa foi avaliado pela CAPES
com nota 5 e 6 na área de Psicologia nas avaliações trienais 2010 e 2013 respectivamente.

O item 4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
do Programa recebeu atribuição de peso 10,5% da nota final do programa em ambas as
avaliações trienais e, conforme podemos observa na figura 52, é o único item enquadrando
no Quadrante IV da MID nas duas avaliações trienais.

Figura 52 – Matriz de Importância-Desempenho do PPG PSICOBIOLOGIA

Fonte: Elaboração própria
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O Programa de Pós-graduação em Psicobiologia foi avaliado com conceito muito
bom em 27 dos 31 itens avaliados. Somente quatro itens foram classificados como bom, que
foram os itens 4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
do Programa e 2.2 - Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às
atividades de pesquisa e de formação do programa em 2010 e os itens 2.3 - Distribuição das
atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa e 4.2 - Distribuição de
publicações qualificadas em relação ao corpo docente Permanente do Programa em 2013.

Como oportunidade de melhoria secundária a MID aponta os itens 2.2 - Adequação
e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação
do programa e 2.3 - Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes
do programa, que estão enquadrados no Quadrante III na avaliação 2013.

4.1.35 Programa de Pós-graduação em Psicologia (PPGPSI)

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPgPsi) foi criado em 1999 e iniciou
suas atividades com a oferta do curso de mestrado. Em 24 de junho de 2009 o programa
teve seu curso de doutorado recomendado pela CAPES. O programa está registrado na
CAPES com o código 23001011025P8 e foi avaliado com nota 5 nas avaliações trienais
2010 e 2013.

Na figura 53 apresentamos a MID do Programa de Pós-graduação em Psicologia.

Figura 53 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGPSI

Fonte: Elaboração própria

Tanto na avaliação trienal 2010 como na 2013 o item 4.2 - Distribuição de publicações
qualificadas em relação ao corpo docente Permanente do Programa foi enquadrado no
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quadrante quatro. O item possui um peso de 10,50% da avaliação total final e deve ser
priorizado para melhorar o resultado do programa.

Na avaliação 2010 3.2 - Distribuição das orientações das teses e dissertações
defendidas no período de avaliação, em relação aos docentes do programa e 4.5 - Co-
autorias docente-docente e docente-discente, foram enquadrados no Quadrante III e são
classificados como oportunidade de melhoria secundária.

Assim como na avaliação 2010, os itens 2.3 - Distribuição das atividades de pesquisa
e de formação entre os docentes do programa e 2.5- Maturidade, inserção acadêmica e
liderança do corpo docente, são apontados como itens de prioridade secundária e foram
enquadrados no Quadrante III na avaliação 2013.

4.1.36 Programa de Pós-graduação em Química (PPGQ)

O Programa de Pós-Graduação em Química da UFRN foi implantado em agosto de
1992, iniciando com o curso de Mestrado. A partir de maio de 2006, iniciou o funcionamento
do Doutorado. Registrado na CAPES com o código 23001011012P3 o programa foi avaliado
com nota 4 nas avaliações trienais 2010 e 2013.

Nas trienais 2010 e 2013 foram avaliados um total de 28 itens dos quais 8 foram
avaliados com conceito Regular ou Fraco. Apesar da visível melhora mostrada na MID na
avaliação 2013, em relação à 2010, dois itens foram avaliados como regular e um como
fraco.

A figura 54 apresenta a MID do Programa de Pós-Graduação em Química. Na
MID podemos observa a evolução das notas do programa com a melhora da média geral
na avaliação 2013, quando comparada com a avaliação 2010.

Os itens 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 e 4.1- Publicações qualificadas do Programa por docente permanente, são apontados
como prioritários para a melhoria do resultado do programa. O item 4.1 teve peso 21%
na trienal 2010 e 15,75% na avaliação 2013, influenciando fortemente na avaliação do
programa em ambos os casos.

4.1.37 Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva (PPGSCOL)

O atual Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFRN iniciou suas
atividades acadêmicas em fevereiro de 1978, sob a denominação de Curso de Mestrado em
Odontologia Social. Em 2010 o programa passou por uma reestruturação e em 2011 começou
a ofertar o curso de doutorado. Registrado na CAPES com o código 23001011033P0 o
programa foi avaliado com nota 3 na avaliação 2010 e nota 4 na avaliação 2013.
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Figura 54 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGQ

Fonte: Elaboração própria

Por meio da MID do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, mostrada
na figura 55, é possível observar que houve uma melhora na média final da avaliação do
programa.

Figura 55 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGSCOL

Fonte: Elaboração própria

Os itens apontados como prioritários na avaliação 2010 são os itens 4.1 - Publicações
qualificadas do Programa por docente permanente e 4.2 - Distribuição de publicações
qualificadas em relação ao corpo docente do Programa. Já na avaliação 2010, os itens



Capítulo 4. Análise e Discussão dos Resultados 113

apontados como oportunidade de melhoria principal foram os itens 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 e 4.2 - Distribuição de
publicações qualificadas em relação ao corpo docente Permanente do Programa.

Os itens enquadrados no Quadrante III na avaliação 2010 foram: 2.2 - Adequação e
dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação do
programa e 2.3 - Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes
do programa. Estes itens são apontados como oportunidade de melhoria secundária do
programa e foram avaliados como regular.

Os 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, 2.2 - Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às
atividades de pesquisa e de formação do programa, 2.3 - Distribuição das atividades de
pesquisa e de formação entre os docentes do programa, 2.5 - Captação de recursos pelos
docentes para pesquisa, 3.1 - Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de
avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente e 4.3 -
Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes, foram enquadrados
no Quadrante III na avaliação 2013. Observa-se que estes seis itens foram avaliados com
conceito bom.

4.1.38 Programa de Pós-graduação em Serviço Social (PPGSS)

O Programa de Pós-graduação em Serviço Social (PPGSS) foi implantado em 08
de agosto de 2000 por meio da oferta do curso de mestrado. A partir de 2016 o programa
passou a ofertar também o curso de doutorado que se iniciou em agosto do mesmo ano. O
programa está registrado pela CAPES com o código 23001011027P0 e foi avaliado com
nota 4 na avaliação trienal 2013 na área de Serviço Social.

O Programa de Pós-graduação em Serviço Social foi avaliado em 28 itens dos
quais 25 foram avaliados como muito bom, um total de 89,3%. No entanto, nas duas
avaliações trienais, 2010 e 2013, o programa foi avaliado com conceito fraco nos quesitos
4.2 Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente Permanente
do Programa e 4.1 - Publicações qualificadas do Programa por docente permanente,
respectivamente. Em ambas as avaliações o item 4.1 teve peso de 16% na nota final do
programa e o item 4.2 teve peso 12%, resultando no comprometimento do conceito final
do programa.

Como pontos prioritários na avaliação 2010 a MID aponta os itens 2.3 - Distribuição
das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa, 4.1 - Publicações
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qualificadas do Programa por docente permanente e 4.2 - Distribuição de publicações
qualificadas em relação ao corpo docente Permanente do Programa.

Os itens 4.1 e 4.2 também são apontados como prioritários para o programa na
avaliação 2013, conforme podemos observar na MID apresentada na figura 56.

Figura 56 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGSS

Fonte: Elaboração própria

Como pontos de oportunidade de melhoria secundária, em 2010, a MID aponta os
itens 2.2 - Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de
pesquisa e de formação do programa, 3.4 - Eficiência do Programa na formação de mestres
e doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas
titulados, 5.1 - Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa e 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.

O itens apontados como oportunidade de melhoria secundária na avaliação 2013
foram: 2.2 - Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de
pesquisa e de formação do programa, 3.4 - Eficiência do Programa na formação de mestres
e doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas
titulados, 5.1 - Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa e 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.
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4.1.39 Programa de Pós-graduação em Sistemas e Computação (PPGSC)

O Programa de Pós-graduação em Sistemas e Computação da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte iniciou suas atividades com um curso de mestrado em 1995.
No primeiro semestre de 2007, o Programa submeteu à CAPES um projeto de Curso de
Doutorado em Ciência da Computação. O programa está registrado na CAPES com o
código 23001011022P9 e é avaliado na área de Ciência da Computação.

Na avaliação 2010 a CAPES atribuiu a nota 4 ao programa e a MID apontou
como oportunidade de melhoria principal o item 3.1 - Quantidade de teses e dissertações
defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão
do corpo discente, tendo em vista que o mesmo foi enquadrado no Quadrante IV. O item
3.1 equivaleu a 10,50% da nota final do programa.

A CAPES atribuiu nota 5 ao Pós-graduação em Sistemas e Computação e a MID
identificou o item 4.2 - Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo
docente Permanente do Programa. Este item equivaleu a 12% da nota final do programa
na avaliação.

Apresentamos a MID do Programa de Pós-graduação em Sistemas e Computação
na figura 57. Através da MID é possível observar que, dos 29 itens avaliados nas avaliações
trienais o programa foi avaliado com conceito muito bom em 23 e com conceito bom nos
outros 6.

Figura 57 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGSC

Fonte: Elaboração própria

Como oportunidade de melhoria secundária a MID aponta os itens 3.4 - Eficiência
do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres
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e doutores e percentual de bolsistas titulados, 4.3 - Produção técnica, patentes e outras
produções consideradas relevantes e 5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa
à sua atuação, na avaliação 2010 e o item 5.4, referente à internacionalização, na avaliação
2013.

4.1.40 Programa de Pós-graduação em Turismo (PPGTUR)

O Programa de Pós-graduação em Turismo (PPGTUR) iniciou suas atividades em
2007 tendo sido recomendado pela CAPES em 22 de julho do mesmo ano, quando passou
a oferecer o curso de mestrado. A partir de 2014 o programa passou a oferecer também o
curso de doutorado que tem seu início em novembro de 2014. O programa está registrado
na CAPES com o código 23001011046P5 e obteve conceito 3 na avaliação trienal 2010 e
conceito 4 na avaliação trienal 2013.

Devido ao fato do programa ter inciado suas atividades em 2007, na trienal 2010
foram avaliados somente os quesitos II – Corpo Docente, IV – Produção Intelectual e V –
Inserção Social. Dentre os itens avaliados, foi atribuído o conceito bom para todos. Já na
avaliação trienal 2013 o programa foi avaliado em todos os quesitos, totalizando 16 itens,
nos quais recebeu conceito bom ou muito bom em 75%.

No enquadramento produzido pela MID, mostrada na figura 58, o item 4.2 Distri-
buição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente Permanente do Programa,
é apontado como item prioritário para melhoria do resultado na avaliação 2010, assim
como na avaliação 2013.

Figura 58 – Matriz de Importância-Desempenho do PPGTUR

Fonte: Elaboração própria
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Na avaliação 2010, os itens 2.2 - Adequação e dedicação dos docentes permanentes
em relação às atividades de pesquisa e de formação do programa e 4.1 - Publicações
qualificadas do Programa por docente permanente, também são apontados como oportu-
nidade de melhoria primária na avaliação 2010. Os itens apontados como oportunidade
de melhoria secundária na avaliação 2010 foram: 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 na formação
de profissionais mais capacitados no plano da graduação, 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 e 5.3 Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação.

Na avaliação 2013, todos os itens dos quesitos II - Corpo Docente e V - Inserção
Social foram enquadrados no Quadrante III como oportunidades de melhoria secundárias.
Além destes, os itens 3.1 - Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de
avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente e 3.5
- Participação dos discentes e egressos em eventos alinhados à Proposta do Programa,
também foram enquadrados no Quadrante III.

Até aqui apresentamos a Matriz de Importância-Desempenho para os 40 programas
de pós-graduação stricto sensu na modalidade acadêmica, destacando os itens que são
enquadrados nos Quadrantes I, III e IV. Na seção seguinte será feita a matriz consolidada
da instituição, apontando os itens que impactaram diretamente nas avaliações trienais
2010 e 2013.

4.2 Matriz de Importância-Desempenho consolidada da UFRN
Após analisar individualmente o resultado das avaliações trienais CAPES 2010

e 2013 de cada um dos 40 programas de pós-graduação da UFRN selecionados para
a pesquisa, é o momento de apresentar a Matriz de Importância-Desempenho para o
consolidado na UFRN, conforme demonstrada nas Figuras 59 e 60.

Por meio da análise das Figuras 59 e 60 observa-se que o item 3.1 (Quantidade
de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo docente
permanente e à dimensão do corpo discente) aparece como ponto forte da avaliação da
UFRN, pois em ambos os triênios apareceu no Quadrante I. O item foi avaliado 74 vezes
ao todo, sendo que em 40% destas ele foi enquadrado no Quadrante I, 27% das vezes no
Quadrante II e 20% das vezes no Quadrante III. Em 81,1% das avaliações, o item 3.1 foi
avaliado como bom ou muito bom.

Conforme podemos observar também nas Figuras 59 e 60, os itens que foram
enquadrados no Quadrante IV em ambas avaliações trienais são os mesmos. Quais sejam:
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Figura 59 – Matriz de Importância-Desempenho da UFRN - Trienal 2010

Fonte: Elaboração própria

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 perti-
nentes à área,

4.1 Publicações qualificadas do Programa por docente permanente,

4.2 Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do
Programa, e

4.4 Produção artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente.

Os itens 4.2 (Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
do Programa) e 4.1 (Publicações qualificadas do Programa por docente permanente) foram
os itens mais vezes enquadrados no Quadrante IV, sendo 32,57%(57) e 28,57%(50) de
todos os itens que foram enquadrados neste quadrante, respectivamente. Logo em seguida,
aparece o item 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
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Figura 60 – Matriz de Importância-Desempenho da UFRN - Trienal 2013

Fonte: Elaboração própria

produção científica do programa, aferida por publicações e outros indicadores pertinentes
à área) com 17,71%(31).

Nas duas avaliações trienais, a maioria dos itens avaliados foi enquadrado no
Quadrante II, o que caracteriza-os como ponto forte secundário. Ou seja, são pontos que
possuem baixa importância mas foram muito bem avaliados. Dentre os quais podemos
citar:

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,

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

2.3 Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa,

3.2 Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação,
em relação aos docentes do programa,
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3.4 Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de
formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados,

5.1 Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa,

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

5.3 Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação.

4.3 Discussão dos Resultados
No âmbito institucional, dos 1124 itens analisados, 43,9% dos itens foram classi-

ficados no Quadrante II, 24,2% no Quadrante III e 16,0% no Quadrante IV e 15,9% no
Quadrante I. No gráfico 61 apresentamos a distribuição dos itens avaliados pelos quadrantes
da matriz de importância-desempenho.

Figura 61 – Distribuição dos itens por Quadrante da MID

Fonte: Elaboração própria
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Na Figura 61 o gráfico demonstra que 16,0%, ou seja 180 dos 1124 itens analisados,
ficaram posicionados no Quadrante IV da Matriz de Importância-Desempenho. Ou seja, são
itens caracterizados por um baixo desempenho, mas que apresentam um grande impacto
na avaliação final da instituição e podem ser enquadrados como prioridade para melhoria
dos resultados.

Através do gráfico radar apresentado na Figura 62 é possível fazer o comparativo
da distribuição dos itens por quadrante nas avaliações 2010 e 2013. Observamos que
na avaliação 2013 o número de itens quadrados no Quadrante IV (82) foi menor que
na avaliação 2010(98). Observamos também que o número de itens enquadrados nos
quadrantes I e III aumentou em 2013, em relação à 2010. Esses valores indicam que houve
uma melhora na avaliação dos itens entre as duas trienais.

Figura 62 – Comparativo da distribuição dos itens por Quadrante da MID

Fonte: Elaboração própria

Na avaliação 2010 os programas que mais tiveram itens enquadrados no Quadrante
IV foram os seguintes: Enfermagem, com cinco itens; Administração, Engenharia Sanitária,
Engenharia Química e Estudos da Linguagem com quatro cada um. Enquanto que na
avaliação 2013 foram os programas: Geografia, com cinco itens; Filosofia, Engenharia
Química, Artes Cênicas, Geodinâmica e Geofísica, Ciências Farmacêuticas e Historia com
quatro itens cada.
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Na Tabela 1 podemos verificar que os itens “4.2 Distribuição de publicações
qualificadas em relação ao corpo docente do Programa”, “4.1 Publicações qualificadas
do Programa por docente permanente” e “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” foram os itens que mais vezes foram enquadrados
no Quadrante IV.

Tabela 1 – Total de itens enquadrados no Quadrante IV

Itens 2010 2013 Total

4.2 31 26 57
4.1 27 23 50
3.3 15 16 31
4.3 7 5 12
3.1 6 3 9
2.3 5 3 8
5.2 1 2 3
3.2 1 2 3
2.2 3 0 3
5.1 1 1 2
4.4 1 1 2

Total 98 82 180

Fonte: Elaboração própria.
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Com base nos dados da Tabela 1 podemos afirmar que as matrizes de importância-
desempenho de consolidação da UFRN, conforme apresentadas nas Figuras 59 e 60, estão
consistentes e que entre todos os itens avaliados os itens 4.2, 4.1 e 3.3 são os que mais
apareceram como oportunidade de melhoria principal nas avaliações dos programas de
pós-graduação da UFRN.

Na Tabela 2 estão listados os valores máximos e mínimo dos pesos de cada quesito
na avaliação final nas trienais 2010 e 2013. Em ambas avaliações trienais, nos valores
máximos e mínimos, os valores dos pesos dos itens 4.1, 3.3 e 4.2 são os mais representativos.

Tabela 2 – Pesos máximos/mínimos dos itens nas trienais 2010 e 2013

Itens Máximo/2010 Mínimo/2010 Máximo/2013 Mínimo/2013

4.1 26,00 12,00 26,00 10,50
3.3 21,00 9,00 21,00 9,00
4.2 16,00 10,50 18,00 10,50
3.1 12,00 4,50 14,00 3,50
4.3 12,00 2,00 12,00 1,75
4.4 12,00 12,00 10,50 2,00
2.3 12,00 2,00 9,00 4,50
3.4 10,50 3,00 10,50 3,00
2.2 10,00 3,00 8,00 3,75
3.2 8,75 3,00 8,75 3,00
5.2 8,25 2,00 8,25 3,00
5.1 8,25 3,00 8,25 3,00
2.1 6,00 1,50 6,00 1,50
2.4 5,00 1,50 5,00 1,50
2.5 3,00 2,00 4,00 1,50
4.5 3,50 3,50 0,00 0,00
3.5 3,50 1,50 3,50 1,50
5.3 3,00 1,50 3,00 1,50
5.4 0,00 0,00 2,00 2,00
3.6 0,00 0,00 1,75 1,75

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 3 – Distribuição dos itens pelo conceito

Avaliação 2010 2013 Total

Muito bom 204 281 485
Bom 211 207 418

Regular 86 66 152
Fraco 33 18 51

Deficiente 10 8 18

Total 544 580 1124

Fonte: Elaboração própria.

Na Tabela 3 apresentamos a distribuição de itens por conceito atribuído na avaliação.
Pela observação da tabela podemos constatar que a grande maioria dos itens avaliados foi
classificado como muito bom ou bom. Os itens avaliados como muito bom são 43,15% e os
itens avaliados como bom são 37,19% o que representa 80,34% de todos os itens avaliados
nas trienais 2010 e 2013.

Tabela 4 – Itens avaliados como Deficiente

Itens 2010 2013 Total Percentual

4.2 3 2 5 28%
4.1 3 1 4 22%
2.4 3 1 4 22%
4.3 0 1 1 6%
3.2 0 1 1 6%

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 5 – Itens avaliados como Fraco

Itens 2010 2013 Total Percentual

4.1 8 3 11 22%
4.2 7 1 8 16%
3.3 3 2 5 10%
4.3 3 1 4 8%
2.4 3 1 4 8%

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 6 – Itens avaliados como Regular

Itens 2010 2013 Total Percentual

4.2 12 8 20 13%
4.1 9 9 18 12%
3.3 7 9 16 11%
3.1 8 3 11 7%
5.3 7 4 11 7%

Fonte: Elaboração própria.

Apesar da constatação de que a maioria dos itens foi avaliado como muito bom,
conforme mostramos na Tabela 3, observamos os itens 3.3, 4.1 e 4.2 foram os itens mais
vezes avaliados com os conceitos deficiente, fraco e regular. Conforme demonstramos nas
tabelas 4, 5 e 6.

A partir dos dados apresentados nas tabelas 4, 5 e 6 podemos inferir que apesar da
maioria dos itens terem sido avaliados com conceito muito bom, os itens com maior peso
na avaliação total foram mais avaliados com conceitos como Deficiente, Fraco e Regular.
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5 Conclusão

O objetivo geral da pesquisa foi analisar, a partir do resultado das avaliações
trienais da CAPES 2010 e 2013, o desempenho dos programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu da UFRN por meio da utilização da matriz importância-desempenho construídas a
partir das fichas de avaliação preenchidas pelos consultores da CAPES.

Para possibilitar o atingimento deste objetivo geral, o mesmo foi dividido em dois
objetivos específicos: desenvolver a MID para cada programa de pós-graduação selecionados
para a análise e identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria no resultado da
avaliação CAPES dos mesmos por meio da MID desenvolvida.

A partir da montagem das 80 MID dos 40 programas de pós-graduação da UFRN
selecionados para a análise, podemos concluir que o primeiro objetivo específico do
trabalho foi atingido, conforme demonstrado na seção de Apresentação das Matrizes de
Importância-Desempenho. Ainda na mencionada seção, foram identificados os pontos
fortes e oportunidades de melhoria no resultado da avaliação CAPES de cada um dos 40
programas, o que identifica o atingimento do segundo objetivo específico.

Com o atingimento dos dois objetivos específicos traçados para o trabalho, eviden-
ciamos que o objetivo geral também foi alcançado, tendo em vista que foram elaboradas
e analisada as 80 MID dos 40 programas de pós-graduação da UFRN selecionados para
análise.

Concluímos que o resultado da avaliação dos programas de pós-graduação, segundo
a MID indica que a UFRN deve priorizar a melhoria da qualidade das Teses e Dissertações
e da produção de discentes autores da pós-graduação e da graduação na produção científica
dos programas. Concluímos ainda que, à despeito das críticas aos indicadores bibliométricos
e considerando que a metodologia de avaliação da CAPES está cada vez mais consolidada
e aperfeiçoada, a UFRN deve procurar estimular cada vez mais a produção científica
qualificada nos programas de pós-graduação.

Por conseguinte, concluímos que as fichas de avaliação da CAPES apresentam-
se como importante fonte de informação de fácil acesso que possibilita a realização de
análises sobre o desempenho dos programas, possibilitando o planejamento e tomada de
decisão mais racional dos gestores da UFRN. A aplicação da AID conforme proposta no
trabalho, possibilitou a exploração, classificação, formatação e apresentação inteligível das
informações extraídas das fichas de avaliação CAPES.
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5.1 Contribuição da Pesquisa
A contribuição acadêmica deste estudo está no estabelecimento da relação entre o

Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) e o Ciclo do Conhecimento de Choo
(2003), através da correlação entre os fundamentos do MEGP e os processos de criação de
significado, construção do conhecimento e tomada de decisão.

Neste mesmo sentido, o trabalho aduz como contribuição a utilização da Matriz
de Importância Desempenho como ferramenta para melhoria do processo de tomada de
decisão nas organizações.

A elaboração das matrizes de importância-desempenho para os programas de pós-
graduação da UFRN, a partir das informações constantes nas fichas de avaliação CAPES,
contribui para a gestão dos programas por meio da identificação dos pontos fortes, fracos
e oportunidades de melhoria no resultado da avaliação CAPES dos mesmos.

Diante do estudo realizado, constata-se que a Análise Importância-Desempenho é
aplicável aos programas de pós-graduação stricto sensu, apresentando-se como ferramenta
de gestão disponível para a utilização por parte dos coordenadores de pós-graduação da
UFRN, demonstrando o caráter inovador deste trabalho.

Acredita-se que a contribuição da pesquisa também esteja relacionada ao fato de
se buscar ampliar a utilização da avaliação CAPES como base para tomada de decisão
na gestão da pós-graduação na UFRN, além de possibilitar uma visão geral em nível de
instituição.

5.2 Limitações e Estudos Futuros
Como limitação desta pesquisa indicamos a não aplicação da AID nos resultados

das avaliações trienais dos programa de pós-graduação com cursos profissionais. Estes
programas possuem critérios de específicos de avaliação, não sendo possível integrar em
uma única MID os itens dos programas profissionais e os acadêmicos. Por este motivo a
amostra da pesquisa foi limitada aos programas de pós-graduação stricto sensu acadêmicos.

Como pesquisa futura sugere-se, primeiramente, que a pesquisa seja estendida para
os programas de mestrado profissional e também que seja feita uma comparação entre
os itens apontados como prioritários pela matriz de importância-desempenho com outro
método de análise como o método de Pareto por exemplo.

Ainda como pesquisa futura, sugere-se a aplicação da MID para analisar o resultado
dos programas agrupados por área de avaliação da CAPES. Ou ainda, aplicar a MID para
analisar os programas agrupados conforme a oferta de cursos (mestrado/doutorado).
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APÊNDICE A – Áreas de Avaliação CAPES

COLÉGIOS GRANDES ÁREAS ÁREAS

Ciência de Alimentos

Ciências Agrárias I

Medicina Veterinária

Zootecnia / Recursos Pesqueiros

Biodiversidade

Ciências Biológicas I

Ciências Biológicas II

Ciências Biológicas III

Educação Física

Enfermagem

Farmácia

Medicina I

Medicina II

Medicina III

Nutrição

Odontologia

Saúde Coletiva

Astronomia / Física

Ciência da Computação

Geociências

Matemática / Probabilidade e Estatística

Química

Engenharias I

Engenharias II

Engenharias III

Engenharias IV

Biotecnologia

Ciências Ambientais

Ensino

Interdisciplinar

Materiais

Antropologia / Arqueologia

Ciência Política e Relações Internacionais

Educação

Filosofia

Geografia

História

Psicologia

Sociologia

Teologia
Administração Pública e de Empresas, 
Ciências Contábeis e Turismo
Arquitetura, Urbanismo e Design

Comunicação e Informação

Direito

Economia
Planejamento Urbano e Regional / 
Demografia
Serviço Social

Artes / Música

Letras / Linguística

COLÉGIO DE HUMANIDADES

CIÊNCIAS HUMANAS

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES

COLÉGIO DE CIÊNCIAS DA VIDA

CIÊNCIAS AGRÁRIAS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS DA SAÚDE

COLÉGIO DE CIÊNCIAS EXATAS, 
TECNOLÓGICAS E MULTIDISCIPLINAR

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

ENGENHARIAS

MULTIDISCIPLINAR
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APÊNDICE B – Enquadramento dos itens
nas Avaliações 2010 e 2013

Quadro 8 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGA

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,7 Q2 2.1 1,26 Q2
2.2 2,62 Q4 2.2 2,03 Q3
2.3 1,46 Q2 2.3 2,03 Q3
2.4 1 Q3 2.4 1 Q2
3.1 2,16 Q3 2.5 1,26 Q3
3.2 1,75 Q2 3.1 1,39 Q2
3.3 4,59 Q4 3.2 2,29 Q1
3.4 1,75 Q3 3.3 5 Q1
4.1 5 Q4 3.4 1,39 Q2
4.2 2,97 Q4 3.5 1,39 Q2
4.3 1,75 Q3 4.1 5 Q1
5.1 1,7 Q2 4.2 3,65 Q1
5.2 1,23 Q2 4.3 1,84 Q3
5.3 1 Q2 5.1 1,77 Q2

5.2 1,26 Q2
5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 9 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGAS

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,69 Q3 2.1 1,69 Q2
2.2 1,69 Q2 2.2 2,24 Q3
2.3 2,79 Q1 2.3 2,24 Q3
2.4 1,69 Q2 2.4 1,69 Q2
3.1 3,9 Q1 3.1 3,48 Q1
3.2 2,24 Q2 3.2 2,24 Q3
3.3 3,07 Q4 3.3 3,48 Q4
3.4 1,41 Q2 3.4 1,41 Q2
4.1 5 Q4 4.1 5 Q4
4.2 4,45 Q4 4.2 4,45 Q4
4.3 3,34 Q1 4.3 3,34 Q1
5.1 1,83 Q2 5.1 1,83 Q3
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5.2 1,69 Q2 5.2 1,69 Q2
5.3 1 Q2 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 10 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGAU

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 2,24 Q2 2.1 2,09 Q2
2.2 2,24 Q2 2.2 2,09 Q2
2.3 2,24 Q2 2.3 2,09 Q3
2.4 1,14 Q2 2.4 1,12 Q2
3.1 2,24 Q3 3.1 2,09 Q3
3.2 2,24 Q3 3.2 2,09 Q3
3.3 3,9 Q1 3.3 3,55 Q1
3.4 1,83 Q3 3.4 1,73 Q3
3.5 1 Q2 3.5 1 Q2
4.1 5 Q4 4.1 5 Q4
4.2 3,9 Q4 4.2 3,55 Q1
4.3 2,24 Q2 4.3 2,58 Q1
5.1 1,69 Q3 4.4 1,12 Q3
5.2 1,69 Q2 5.1 1,61 Q2
5.3 1,14 Q3 5.2 1,61 Q2

5.3 1,12 Q3

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 11 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGArC

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,4 Q2 2.1 1,33 Q2
2.2 2,6 Q3 2.2 2,33 Q3
2.3 2,6 Q2 2.3 2,33 Q3
2.4 2,2 Q2 2.4 2 Q2
4.1 5 Q1 3.1 5 Q4
4.2 5 Q4 3.2 2,67 Q4
4.3 1,8 Q2 3.3 3,83 Q1
4.4 5 Q4 3.4 1,5 Q2
5.1 1,8 Q2 4.1 3,83 Q1
5.2 1,8 Q3 4.2 3,83 Q4
5.3 1 Q3 4.3 1,5 Q2

4.4 3,83 Q4
5.1 2 Q3
5.2 1,33 Q3
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5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 12 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGCEM

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,22 Q2 2.1 1,42 Q2
2.2 1,67 Q3 2.2 1,84 Q2
2.3 1,67 Q2 2.3 1,84 Q2
2.4 1,22 Q3 2.4 1,42 Q2
3.1 1,89 Q2 3.1 2,05 Q2
3.2 1,11 Q2 3.2 1,32 Q2
3.3 5 Q4 3.3 5 Q1
3.4 1,11 Q2 3.4 1,32 Q3
4.1 4,22 Q1 4.1 4,26 Q1
4.2 2,67 Q4 4.2 2,79 Q1
4.3 1,89 Q2 4.3 2,05 Q2
5.1 1,22 Q2 5.1 1,53 Q2
5.2 1 Q2 5.2 1,32 Q2
5.3 1 Q2 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 13 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGCEP

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 2,03 Q2 2.1 2,03 Q3
2.2 2,03 Q2 2.2 2,03 Q2
2.3 2,03 Q3 2.3 2,03 Q3
2.4 1 Q3 2.4 1 Q2
3.1 3,19 Q4 3.1 3,19 Q1
3.2 1,39 Q2 3.2 1,39 Q2
3.3 4,1 Q1 3.3 4,1 Q4
3.4 2,29 Q2 3.4 2,29 Q2
4.1 5 Q4 4.1 5 Q1
4.2 3,19 Q4 4.2 3,19 Q1
4.3 2,29 Q3 4.3 2,29 Q3
5.1 1,52 Q2 5.1 1,52 Q3
5.2 1,52 Q2 5.2 1,52 Q3
5.3 1 Q2 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 14 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPCB

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,42 Q2 2.1 1,46 Q2
2.2 1,84 Q2 2.2 1,93 Q3
2.3 1,84 Q2 2.3 2,39 Q1
2.4 1,42 Q3 2.4 1 Q3
3.1 1,68 Q2 3.1 1,75 Q2
3.2 1,68 Q2 3.2 1,75 Q3
3.3 5 Q1 3.3 5 Q1
3.4 1,32 Q2 3.4 1,75 Q2
4.1 3,89 Q4 4.1 5 Q4
4.2 3,53 Q4 4.2 2,97 Q1
4.3 1,68 Q3 4.3 1,75 Q2
5.1 1,42 Q2 5.1 1,7 Q2
5.2 1,42 Q3 5.2 1,23 Q2
5.3 1 Q2 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 15 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGCSA

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,11 Q2 2.1 1,13 Q2
2.2 1,97 Q2 2.2 1,63 Q3
2.3 1,97 Q3 2.3 2,13 Q2
2.4 1,54 Q3 2.4 1,63 Q3
2.5 1,11 Q3 2.5 1,13 Q2
3.1 1,97 Q2 3.1 2,38 Q1
3.2 1,97 Q3 3.2 2,38 Q4
3.3 3,92 Q1 3.3 5 Q1
3.4 1,32 Q2 3.4 1,5 Q2
4.1 5 Q1 4.1 5 Q1
4.2 4,14 Q4 4.2 4,13 Q1
4.3 1,54 Q2 4.3 1,5 Q2
5.1 1,32 Q2 5.1 1,38 Q2
5.2 1,86 Q2 5.2 2 Q2
5.3 1 Q3 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 16 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGCF

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,41 Q2 2.1 1,41 Q2
2.2 2,24 Q2 2.2 2,24 Q2
2.3 2,24 Q3 2.3 2,24 Q3
2.4 1,14 Q2 2.4 1,14 Q2
2.5 1,14 Q2 2.5 1,41 Q3
3.1 2,24 Q3 3.1 2,24 Q2
3.2 2,24 Q3 3.2 2,24 Q3
3.3 4,72 Q4 3.3 4,72 Q4
3.4 1,41 Q2 3.4 1,41 Q2
4.1 5 Q1 4.1 5 Q4
4.2 5 Q4 4.2 5 Q4
4.3 2,79 Q4 4.3 2,79 Q4
5.1 1,41 Q2 5.1 1,41 Q2
5.2 2,1 Q2 5.2 2,1 Q2
5.3 1 Q2 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 17 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGCS

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,97 Q2 2.1 1,97 Q3
2.2 1,97 Q2 2.2 1,97 Q3
2.3 1,97 Q3 2.3 1,97 Q3
2.4 1,11 Q2 2.4 1,11 Q2
3.1 3,27 Q1 3.1 3,27 Q1
3.2 1,97 Q3 3.2 1,97 Q2
3.3 2,62 Q4 3.3 2,62 Q1
3.4 1,32 Q3 3.4 1,32 Q2
4.1 5 Q4 4.1 5 Q4
4.2 4,14 Q4 4.2 4,14 Q4
4.3 1,54 Q2 4.3 1,54 Q3
5.1 1,86 Q2 5.1 1,86 Q3
5.2 1,32 Q2 5.2 1,32 Q2
5.3 1 Q2 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 18 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGDITM

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,41 Q2 2.1 1,41 Q3
2.2 2,24 Q3 2.2 2,24 Q3
2.4 1,14 Q3 2.3 2,24 Q3
4.1 5 Q1 2.4 1,14 Q3
4.2 5 Q4 2.5 1,41 Q2
4.3 2,79 Q1 4.1 5 Q1
5.3 1 Q3 4.2 5 Q1

4.3 2,79 Q4
5.1 1,41 Q3
5.2 2,1 Q3
5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 19 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PRODEMA

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,93 Q2 2.1 1,75 Q2
2.2 2,86 Q4 2.2 1,75 Q3
2.3 1 Q3 2.3 1,75 Q2
2.4 1 Q2 2.4 1 Q3
3.1 1,75 Q3 3.1 1,94 Q3
3.2 2,16 Q3 3.2 2,38 Q2
3.3 4,59 Q4 3.3 5 Q4
3.4 1,75 Q2 3.4 1,94 Q2
4.1 5 Q1 4.1 5 Q1
4.2 2,97 Q4 4.2 3,25 Q4
4.3 1,35 Q3 4.3 2,38 Q3
5.1 1,46 Q3 5.1 2,13 Q2
5.2 1,46 Q2 5.2 2,13 Q3
5.3 1 Q2 5.3 1,38 Q3

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 20 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGD

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,62 Q2 2.1 1,86 Q2
2.2 1,92 Q2 2.2 2,14 Q3
2.3 1,92 Q2 2.3 2,14 Q2
2.4 1 Q3 2.4 1,29 Q2
3.1 2,85 Q1 3.1 3 Q1
3.2 1,92 Q3 3.2 2,14 Q2
3.3 2,85 Q1 3.3 3 Q4
3.4 1,92 Q3 3.4 2,14 Q2
4.1 5 Q4 4.1 5 Q1
4.2 3,77 Q4 4.2 3,86 Q4
4.3 3,77 Q4 4.3 3,86 Q4
5.1 1,31 Q3 5.1 1,57 Q2
5.2 1 Q3 5.2 1,57 Q3
5.3 1 Q2 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 21 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPG-ECO

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,89 Q2 2.1 1,46 Q3
2.2 1,44 Q2 2.2 1,93 Q3
2.3 2,33 Q1 2.3 2,39 Q1
2.4 1 Q2 2.4 1 Q2
3.1 1,56 Q2 3.1 1,75 Q3
3.2 1,56 Q2 3.2 1,75 Q3
3.3 3,22 Q1 3.3 5 Q1
3.4 2,56 Q1 3.4 1,75 Q2
4.1 5 Q1 4.1 5 Q1
4.2 3,22 Q4 4.2 2,97 Q4
4.3 2,33 Q4 4.3 1,75 Q2
5.1 1,67 Q2 5.1 1,7 Q3
5.2 1,22 Q2 5.2 1,23 Q2
5.3 1 Q3 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 22 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPECO

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,77 Q2 2.1 1,81 Q3
2.2 1,77 Q2 2.2 1,81 Q2
2.3 1,77 Q2 2.3 1,81 Q2
2.4 1 Q2 2.4 1,05 Q2
3.1 1,63 Q2 3.1 1,67 Q2
3.2 1,63 Q2 3.2 1,67 Q3
3.3 4,66 Q1 3.3 4,67 Q1
3.4 1,29 Q2 3.4 1,33 Q3
4.1 5 Q4 4.1 5 Q4
4.2 2,64 Q1 4.2 2,67 Q1
5.1 1,39 Q3 4.3 1 Q2
5.2 1,39 Q3 5.1 1,43 Q3
5.3 1 Q3 5.2 1,43 Q2

5.3 1,05 Q2

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 23 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGED

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,19 Q2 2.1 1,19 Q2
2.2 1,75 Q2 2.2 1,75 Q2
2.3 1,75 Q2 2.3 1,75 Q3
2.4 1 Q2 2.4 1 Q2
2.5 1,19 Q2 2.5 1,19 Q2
3.1 2,38 Q1 3.1 2,38 Q1
3.2 1,5 Q3 3.2 1,5 Q3
3.3 4,13 Q1 3.3 4,13 Q1
3.4 2,38 Q1 3.4 2,38 Q1
3.5 1,5 Q2 3.5 1,5 Q2
4.1 5 Q4 4.1 5 Q4
4.2 3,25 Q4 4.2 3,25 Q4
4.3 2,38 Q4 4.3 2,38 Q4
5.1 2,69 Q1 5.1 2,69 Q1
5.2 1,75 Q2 5.2 1,75 Q2
5.3 1,19 Q3 5.3 1,19 Q3

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 24 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGE

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,21 Q3 2.1 1,21 Q2
2.2 1,41 Q3 2.2 1,62 Q2
2.3 2,24 Q2 2.3 2,03 Q2
2.4 1 Q3 2.4 1 Q2
2.5 1,21 Q3 2.5 1,21 Q3
3.1 2,24 Q2 3.1 2,24 Q2
3.2 2,24 Q2 3.2 2,24 Q2
3.3 4,72 Q4 3.3 4,72 Q1
3.4 1,41 Q3 3.4 1,41 Q3
4.1 5 Q4 4.1 5 Q4
4.2 5 Q4 4.2 5 Q1
4.3 2,79 Q4 4.3 2,79 Q1
5.1 1,83 Q3 5.1 1,83 Q2
5.2 2,86 Q4 5.2 2,86 Q1
5.3 1,21 Q3 5.3 1,21 Q2

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 25 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PEC

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 2,03 Q2 2.1 2,03 Q2
2.4 1 Q2 2.2 2,03 Q2
4.1 5 Q4 2.3 2,03 Q2
4.2 3,19 Q4 2.4 1 Q2

3.1 2,29 Q3
3.2 1,84 Q2
3.3 5 Q4
3.4 1,84 Q2
4.1 5 Q4
4.2 3,19 Q4
4.3 2,29 Q2
5.1 1,65 Q2
5.2 1,39 Q2
5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 26 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PEP

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 2,03 Q3 2.1 2,03 Q3
2.2 2,03 Q2 2.2 2,03 Q2
2.3 2,03 Q3 2.3 2,03 Q3
2.4 1 Q2 2.4 1 Q3
3.1 3,19 Q1 3.1 3,19 Q1
3.2 1,39 Q2 3.2 1,39 Q2
3.3 4,1 Q4 3.3 4,1 Q1
3.4 2,29 Q3 3.4 2,29 Q2
4.1 5 Q4 4.1 5 Q4
4.2 3,19 Q4 4.2 3,19 Q4
4.3 2,29 Q2 4.3 2,29 Q2
5.1 1,52 Q3 5.1 1,52 Q2
5.2 1,52 Q2 5.2 1,52 Q2
5.3 1 Q2 5.3 1 Q3

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 27 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGEEC

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 2,03 Q2 2.1 2,03 Q3
2.2 2,03 Q2 2.2 2,03 Q3
2.3 2,03 Q3 2.3 2,03 Q2
2.4 1 Q3 2.4 1 Q3
3.1 3,19 Q1 3.1 3,19 Q1
3.2 1,39 Q2 3.2 1,39 Q2
3.3 4,1 Q1 3.3 4,1 Q4
3.4 2,29 Q2 3.4 2,29 Q3
4.1 5 Q4 4.1 5 Q4
4.2 3,19 Q1 4.2 3,19 Q1
4.3 2,29 Q3 4.3 2,29 Q2
5.1 1,52 Q2 5.1 1,52 Q2
5.2 1,52 Q2 5.2 1,52 Q2
5.3 1 Q2 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 28 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGEM

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 2,03 Q2 2.1 2,03 Q3
2.2 2,03 Q2 2.2 2,03 Q2
2.3 2,03 Q3 2.3 2,03 Q3
2.4 1 Q2 2.4 1 Q3
3.1 3,19 Q1 3.1 3,19 Q1
3.2 1,39 Q2 3.2 1,39 Q2
3.3 4,1 Q1 3.3 4,1 Q4
3.4 2,29 Q2 3.4 2,29 Q2
4.1 5 Q1 4.1 5 Q1
4.2 3,19 Q4 4.2 3,19 Q4
4.3 2,29 Q3 4.3 2,29 Q3
5.1 1,52 Q2 5.1 1,52 Q3
5.2 1,52 Q3 5.2 1,52 Q3
5.3 1 Q2 5.3 1 Q3

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 29 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGEQ

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,89 Q2 2.1 1,89 Q2
2.2 1,89 Q2 2.2 1,89 Q3
2.3 1,89 Q3 2.3 1,89 Q3
2.4 1 Q2 2.4 1 Q2
3.1 2,56 Q4 3.1 2,56 Q1
3.2 1,22 Q3 3.2 1,22 Q3
3.3 3,22 Q1 3.3 3,22 Q4
3.4 1,89 Q2 3.4 1,89 Q2
4.1 5 Q4 4.1 5 Q4
4.2 3,22 Q4 4.2 3,22 Q4
4.3 2,33 Q4 4.3 2,33 Q4
5.1 1,44 Q2 5.1 1,44 Q2
5.2 1,44 Q2 5.2 1,44 Q2
5.3 1 Q2 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 30 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPgES

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 2,03 Q2 2.1 2,03 Q3
2.2 2,03 Q2 2.2 2,03 Q2
2.3 2,03 Q2 2.3 2,03 Q3
2.4 1 Q2 2.4 1 Q2
3.1 3,19 Q4 3.1 2,29 Q2
3.2 1,39 Q3 3.2 1,84 Q2
3.3 4,1 Q4 3.3 5 Q4
3.4 2,29 Q3 3.4 1,84 Q3
4.1 5 Q4 4.1 5 Q4
4.2 3,19 Q4 4.2 3,19 Q4
4.3 2,29 Q2 4.3 2,29 Q2
5.1 1,65 Q2 5.1 1,65 Q3
5.2 1,39 Q2 5.2 1,39 Q3
5.3 1 Q3 5.3 1 Q3

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 31 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPgEL

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,54 Q2 2.1 1,63 Q3
2.2 1,54 Q3 2.2 1,63 Q2
2.3 2,41 Q4 2.3 2,63 Q1
2.4 1,54 Q3 2.4 1,63 Q2
3.1 1,97 Q2 3.1 2,38 Q2
3.2 1,97 Q3 3.2 2,38 Q2
3.3 3,27 Q1 3.3 4,13 Q1
3.4 1,97 Q3 3.4 2,38 Q2
4.1 5 Q4 4.1 5 Q1
4.2 3,27 Q4 4.2 3,25 Q4
4.3 2,41 Q4 4.3 2,38 Q2
5.1 1,76 Q2 5.1 1,88 Q2
5.2 1,43 Q3 5.2 1,5 Q2
5.3 1 Q3 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 32 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPgEM

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,31 Q3 2.1 1,57 Q3
2.2 2,23 Q3 2.2 2,43 Q1
2.3 1,92 Q2 2.3 2,14 Q3
2.4 1 Q2 2.4 1,29 Q3
3.3 2,85 Q4 3.1 2,14 Q2
4.1 5 Q4 3.2 2,14 Q3
4.2 3,77 Q1 3.3 3 Q1
4.3 1,92 Q3 3.4 3 Q1

4.1 5 Q4
4.2 3,86 Q4
4.3 2,14 Q3
5.1 1,57 Q2
5.2 1,57 Q2
5.3 1 Q3

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 33 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGFIL

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,52 Q2 2.1 1,52 Q2
2.2 2,03 Q2 2.2 2,03 Q3
2.3 2,03 Q3 2.3 2,55 Q4
2.4 1,52 Q3 2.4 1 Q3
3.1 1,84 Q3 3.1 1,84 Q3
3.2 2,74 Q4 3.2 2,74 Q4
3.3 5 Q4 3.3 4,55 Q4
3.4 1,39 Q3 3.4 1,84 Q2
4.1 5 Q1 4.1 5 Q1
4.2 3,19 Q1 4.2 3,19 Q4
4.3 2,29 Q3 4.3 2,29 Q3
5.1 1,26 Q3 5.1 1,52 Q3
5.2 1,77 Q2 5.2 1,52 Q2
5.3 1 Q2 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 34 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGF

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,1 Q2 2.1 1,1 Q3
2.2 2,33 Q1 2.2 2,33 Q1
2.3 2,33 Q4 2.3 2,33 Q1
2.4 1,1 Q2 2.4 1,1 Q2
3.1 1,77 Q2 3.1 1,77 Q2
3.2 1,77 Q2 3.2 1,77 Q2
3.3 5 Q1 3.3 5 Q1
3.4 1,41 Q3 3.4 1,41 Q2
4.1 4,28 Q1 4.1 4,28 Q1
4.2 3,56 Q1 4.2 3,56 Q1
4.3 1,41 Q2 4.3 1,41 Q2
5.1 1,62 Q2 5.1 1,62 Q2
5.2 1,51 Q2 5.2 1,51 Q2
5.3 1 Q2 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 35 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGFIS

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1 Q2 2.1 1,12 Q3
2.2 1,62 Q2 2.2 2,09 Q2
2.3 2,03 Q2 2.3 2,09 Q2
2.4 1,21 Q2 2.4 1,12 Q3
2.5 1,21 Q2 2.5 1,61 Q2
3.1 2,24 Q3 3.1 1,73 Q2
3.2 2,24 Q2 3.2 2,09 Q3
3.3 4,72 Q4 3.3 4,27 Q4
3.4 1,41 Q2 3.4 1,73 Q2
4.1 5 Q4 4.1 4,52 Q4
4.2 5 Q4 4.2 5 Q4
4.3 2,79 Q1 4.3 2,09 Q3
5.1 1,83 Q2 5.1 1,36 Q3
5.2 2,86 Q1 5.2 1,97 Q2
5.3 1,21 Q3 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 36 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGG

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,36 Q2 2.1 1,47 Q3
2.2 2,09 Q1 2.2 2,3 Q1
2.3 1,73 Q2 2.3 1,88 Q2
2.4 1 Q3 2.4 1,05 Q3
3.1 2,82 Q4 3.1 3,55 Q4
3.2 1,45 Q3 3.2 1,73 Q3
3.3 2,27 Q1 3.3 2,82 Q4
3.4 1,45 Q3 3.4 1,73 Q2
4.1 5 Q4 4.1 5 Q4
4.2 3,18 Q4 4.2 3,18 Q4
4.3 1 Q2 4.3 1 Q2
5.1 1,27 Q2 5.1 1,36 Q2
5.2 1,45 Q2 5.2 1,57 Q2
5.3 1 Q2 5.3 1,05 Q2

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 37 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGE

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,19 Q2 2.1 1,48 Q2
2.2 1,38 Q2 2.2 1,72 Q3
2.3 2,13 Q2 2.3 2,2 Q2
2.4 1 Q2 2.4 1 Q2
2.5 1,19 Q2 2.5 1 Q3
3.1 2,38 Q4 3.1 2,76 Q1
3.2 2,38 Q1 3.2 2,2 Q3
3.3 5 Q1 3.3 4,44 Q1
3.4 1,5 Q3 3.4 2,2 Q2
4.1 4,13 Q4 3.5 1,64 Q3
4.2 4,13 Q1 3.6 1,08 Q3
4.3 2,38 Q1 4.1 5 Q4
5.1 2,31 Q3 4.2 3,88 Q4
5.2 2,13 Q3 4.3 1,64 Q3
5.3 1,19 Q3 4.4 2,76 Q4

5.1 2,44 Q4
5.2 2,44 Q4
5.3 1,48 Q2

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 38 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGH

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,33 Q2 2.1 1,2 Q2
2.2 2 Q2 2.2 1,6 Q2
2.3 2,67 Q1 2.3 2 Q1
2.4 1 Q3 2.4 1 Q2
2.5 1,33 Q2 2.5 1,2 Q2
3.1 3,25 Q1 3.1 2,1 Q4
3.2 2,67 Q1 3.2 1,8 Q2
3.3 3,83 Q4 3.3 2,4 Q4
3.4 3,25 Q1 3.4 2,1 Q1
4.1 5 Q4 4.1 5 Q4
4.2 3,83 Q4 4.2 3 Q4
4.3 3,25 Q1 4.3 1,4 Q3
5.1 2 Q2 5.1 1,3 Q2
5.2 1,33 Q2 5.2 1,5 Q3
5.3 1 Q2 5.3 1 Q3

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 39 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGMAE

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,5 Q2 2.1 1,67 Q3
2.2 1,67 Q2 2.2 1,67 Q3
2.3 1,67 Q2 2.3 1,67 Q2
2.4 1,17 Q2 2.4 1 Q2
3.1 2,17 Q1 3.1 2,17 Q1
3.2 1,67 Q2 3.2 1,17 Q2
3.3 2,17 Q1 3.3 2,67 Q1
3.4 1,67 Q2 3.4 1,67 Q3
4.1 5 Q4 4.1 5 Q4
4.2 2,67 Q1 4.2 2,67 Q1
4.3 1 Q2 4.3 1 Q2
5.1 1,33 Q2 5.1 1,33 Q2
5.2 1,33 Q2 5.2 1,33 Q2
5.3 1 Q2 5.3 1 Q3

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 40 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGPO

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,11 Q2 2.1 1,11 Q2
2.2 1,76 Q3 2.2 1,76 Q2
2.3 2,19 Q3 2.3 2,19 Q3
2.4 1,32 Q2 2.4 1,32 Q3
2.5 1,32 Q2 2.5 1,32 Q2
3.1 1,97 Q3 3.1 1,97 Q3
3.2 1,97 Q3 3.2 1,97 Q2
3.3 3,92 Q1 3.3 3,92 Q1
3.4 1,32 Q2 3.4 1,32 Q2
4.1 5 Q4 4.1 5 Q4
4.2 4,14 Q4 4.2 4,14 Q1
4.3 1,54 Q3 4.3 1,54 Q3
5.1 1,32 Q2 5.1 1,32 Q2
5.2 1,86 Q3 5.2 1,86 Q2
5.3 1 Q2 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 41 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPG PSICOBIOLOGIA

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1 Q2 2.1 1 Q2
2.2 1,75 Q2 2.2 1,75 Q3
2.3 1,75 Q2 2.3 1,75 Q3
2.4 1 Q2 2.4 1 Q2
2.5 1,38 Q2 2.5 1,38 Q2
3.1 3,25 Q1 3.1 3,25 Q1
3.2 1,5 Q2 3.2 1,5 Q2
3.3 3,25 Q1 3.3 3,25 Q1
3.4 3,25 Q1 3.4 3,25 Q1
4.1 5 Q1 4.1 5 Q1
4.2 3,25 Q4 4.2 3,25 Q4
4.3 1,5 Q2 4.3 2,38 Q1
4.5 1,5 Q2 5.1 2,5 Q1
5.1 2,5 Q1 5.2 1,75 Q2
5.2 1,75 Q2 5.3 1,38 Q2
5.3 1,38 Q2

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 42 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGPSI

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1 Q2 2.1 1 Q2
2.2 1,75 Q2 2.2 1,75 Q2
2.3 1,75 Q2 2.3 1,75 Q3
2.4 1 Q2 2.4 1 Q2
2.5 1,38 Q2 2.5 1,38 Q3
3.1 3,25 Q1 3.1 3,25 Q1
3.2 1,5 Q3 3.2 1,5 Q2
3.3 3,25 Q4 3.3 3,25 Q1
3.4 3,25 Q1 3.4 3,25 Q1
4.1 5 Q1 4.1 5 Q1
4.2 3,25 Q4 4.2 3,25 Q4
4.3 1,5 Q2 4.3 2,38 Q1
4.5 1,5 Q3 5.1 2,5 Q1
5.1 2,5 Q1 5.2 1,75 Q2
5.2 1,75 Q2 5.3 1,38 Q2
5.3 1,38 Q2

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 43 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGQ

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1 Q3 2.1 1,84 Q2
2.2 1,42 Q2 2.2 1,84 Q3
2.3 3,11 Q1 2.3 1,84 Q2
2.4 1 Q3 2.4 1 Q2
3.1 2,42 Q1 3.1 3,53 Q1
3.2 2,05 Q2 3.2 1,56 Q2
3.3 3,89 Q4 3.3 4,51 Q4
3.4 1,32 Q2 3.4 2,54 Q2
4.1 5 Q4 4.1 5 Q4
4.2 2,79 Q1 4.2 3,53 Q1
4.3 1,32 Q2 4.3 3,04 Q1
5.1 1,84 Q3 5.1 2,68 Q1
5.2 1 Q2 5.2 1,84 Q2
5.3 1 Q2 5.3 1,42 Q2

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 44 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGSCOL

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,11 Q2 2.1 1,11 Q3
2.2 1,76 Q3 2.2 1,76 Q3
2.3 2,19 Q3 2.3 2,19 Q3
2.4 1,32 Q2 2.4 1,32 Q2
2.5 1,32 Q2 2.5 1,32 Q3
3.1 1,97 Q2 3.1 1,97 Q3
3.2 1,97 Q2 3.2 1,97 Q2
3.3 3,92 Q1 3.3 3,92 Q4
3.4 1,32 Q2 3.4 1,32 Q2
4.1 5 Q4 4.1 5 Q1
4.2 4,14 Q4 4.2 4,14 Q4
4.3 1,54 Q2 4.3 1,54 Q3
5.1 1,32 Q2 5.1 1,32 Q2
5.2 1,86 Q2 5.2 1,86 Q2
5.3 1 Q2 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 45 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGSS

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,69 Q3 2.1 1,69 Q2
2.2 1,69 Q3 2.2 1,97 Q3
2.3 3,07 Q4 2.3 3,07 Q1
2.4 1,41 Q2 2.4 1,14 Q2
3.1 3,9 Q1 3.1 3,9 Q1
3.2 1,41 Q2 3.2 1,41 Q2
3.3 3,07 Q1 3.3 3,07 Q1
3.4 2,24 Q3 3.4 2,24 Q3
4.1 5 Q4 4.1 5 Q4
4.2 3,9 Q4 4.2 3,9 Q4
4.3 3,9 Q1 4.3 3,9 Q1
5.1 1,83 Q3 5.1 1,83 Q3
5.2 1,69 Q3 5.2 1,69 Q3
5.3 1 Q2 5.3 1 Q2

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 46 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGSC

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,67 Q2 2.1 1,73 Q2
2.2 1,67 Q2 2.2 1,73 Q2
2.3 1,67 Q2 2.3 1,73 Q2
2.4 1 Q2 2.4 1,08 Q2
3.1 2,42 Q4 3.1 2,47 Q1
3.2 1,42 Q2 3.2 1,49 Q2
3.3 2,67 Q1 3.3 2,71 Q1
3.4 1,17 Q3 3.4 1,24 Q2
4.1 5 Q1 4.1 5 Q1
4.2 2,67 Q1 4.2 2,71 Q4
4.3 1 Q3 4.3 1,08 Q2
5.1 1,42 Q2 5.1 1,33 Q2
5.2 1,25 Q2 5.2 1,24 Q2
5.3 1 Q3 5.3 1 Q2

5.4 1,08 Q3

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 47 – Itens avaliados em 2010 e 2013 - PPGTUR

Avaliação 2010 Avaliação 2013
Item Peso Quadrante Item Peso Quadrante
2.1 1,7 Q2 2.1 1,26 Q3
2.2 2,62 Q4 2.2 2,03 Q3
2.3 1,46 Q2 2.3 2,03 Q3
2.4 1 Q3 2.4 1 Q3
4.1 5 Q4 2.5 1,26 Q3
4.2 2,97 Q4 3.1 1,39 Q3
4.3 1,75 Q2 3.2 2,29 Q1
5.1 1,7 Q2 3.3 5 Q1
5.2 1,23 Q3 3.4 1,39 Q2
5.3 1 Q3 3.5 1,39 Q3

4.1 5 Q1
4.2 3,65 Q4
4.3 1,84 Q2
5.1 1,77 Q3
5.2 1,26 Q3
5.3 1 Q3

Fonte: Elaboração própria.
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ANEXO A – Ficha de Avaliação de
Programas Acadêmicos 2013

Quesitos / Itens Pesos 

1 – Proposta do Programa   

1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de 
concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta 
curricular. 

1.1 + 1.2 maior ou igual a 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 maio ou igual a 60% 

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 1.3 maior ou igual a 5% 

2 – Corpo Docente 10, 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 maior ou igual a 10% 

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

2.2 maior ou igual a 20% (2.2 + 2.3 
maior ou igual a 60%) 

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os 
docentes do programa. 

2.3 maior ou igual a 30% (2.2 + 2.3 
maior ou igual a 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 maior ou igual a 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 maior ou igual a 40% 
(3.1 maior ou igual a 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 maior ou igual a 40% 
(3.2 maior ou igual a 10%) 

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes 
autores da pósgraduação 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. 

maior ou igual a 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 maior ou igual a 40% 

4 – Produção Intelectual 35 ou 40% 

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 4.1 + 4.4 maior ou igual a 40% 

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

4.2 maior ou igual a 30% 

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

4.3 maior ou igual a 5% 

4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for 
pertinente. 

4.1 + 4.4 maior ou igual a 40% (4.1 
maior ou igual a 4.4) 

5 – Inserção Social 10, 15 ou 20% 

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 5.1 maior ou igual a 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 maior ou igual a 20% 

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

 

Fonte: CAPES (2013a)
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