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Nossos desafios: 2- Avaliação mais complexa 

Artigos em periódicos qualificados continuam sendo essenciais... 

A maré qualitativa avaliação de pós-graduação 

 
         
 
    .... desde que bem inseridos em um contexto. 

impacto social + aderência da proposta + 
egressos + internacionalização + autoavaliação 











Nossos desafios: 2- Avaliação mais complexa 

• A implementação do ciclo Planejamento/Resultados/Autoavaliação 
será essencial para o sucesso do programa nos próximos ciclos 
avaliativos 

• Não deve ficar restrita à coordenação/secretaria 

• Programas precisam envolver mais docentes nessa tarefa de mais 
longo prazo 

• E precisa ser pensado para já no âmbito de cada Colegiado 

A maré qualitativa avaliação de pós-graduação 



Nossos desafios: 2- Avaliação mais complexa 

Por onde começar? 

 

• O coleta 2020 e o fechamento do quadriênio de avaliação 

 

• Os relatórios técnicos DAV/CAPES 

A maré qualitativa avaliação de pós-graduação 











Curto prazo 

 

• Normas Gerais na PGSS (em fase de relatoria CEPE/CD) 

• Programa de bolsas de mestrado e doutorado sanduíche do 
CEFET-MG (em fase de relato no CD) 

• Retomada das atividades de pesquisa em laboratórios 

• Calendário acadêmico da PG (próxima reunião do CPPG, 19/2) 

Perspectivas DPPG/CPPG para 2021 



Ao longo dos próximos meses 

 

• Operacionalização da Coord. Infraestrutura de Pesquisa 

• Operacionalização da Coord. Avaliação e Regulação da PG 

• Consolidação dos programas de fomento (Política Inst. Fomento à 
PG) 

• Retomada do Encontro dos Docentes (tema: Planejamento 
Estratégico visando ao modelo multidimensional de avaliação) 

• TI/SIGAA: Módulo Pesquisa, migração LS, site dos programas 

Perspectivas DPPG/CPPG para 2021 
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