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“Human groups are defined more by the changes they
undergo than by any continuity.”

Yuval Harari



Pós-graduação
Cenário de avaliação

Voltada para a estruturação e avaliação de grupos de pesquisa
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MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE | INTRODUÇÃO 

Figura 3: Mudanças nos pesos de avaliação de cada um dos cinco quesitos avaliados pela CAPES. MP: Mestrado 

Profissional; MA: Mestrado Acadêmico; DA: Doutorado Acadêmico. 

 

Fonte: Autor. 

 

Proposta do Programa 

Refere-se à concepção, aos fundamentos, aos objetivos e à infraestrutura (física, 

didático-pedagógica e de pesquisa) que o programa utiliza para formar mestres e doutores. Nela 

incluem-se o planejamento do programa e as metas em termos de formação de pessoas e de 

produção intelectual. Neste quesito são valorizadas as propostas interdisciplinares; a geração 

de conhecimento novo a ser imediatamente aplicável; a clareza no perfil do profissional a ser 

formado; a priorização de projetos de intervenção, avaliação ou desenvolvimento de políticas 

públicas assistenciais e de desenvolvimento tecnológico; a relevância temática e os impactos 

locais, regionais ou nacionais; além da formação em pesquisa e fundamentos metodológicos. 

Destaca-se ainda que “ É desejável que o Programa de Pós-Graduação tenha conhecimento 

sobre o destino dos seus egressos”  (BRASIL, 2017, pág. 14). 

Embora esse quesito – “Proposta do programa” - não seja pontuado na avaliação da 

CAPES (0%), por se tratar de um curso novo (Hemoterapia e Biotecnologia), torna-se 

fundamental investigar se a proposta tem atendido às necessidades exigidas nas unidades de 

trabalho e se atende ao público específico.  



Avaliação da Pós-graduação
A fixação da métrica

“Not everything that can be counted
counts, and not everything that counts
can be counted”
W.B. Camareon, 1963



Avaliação da Pós-graduação
A fixação da métrica

Baseada em 4 conceitos:
• Relação entre medidas e melhorias (“If you cannot measure it, 

you cannot improve it”);
• Crença de que é possível e desejável substituir o julgamento 

subjetivo, adquirido pela experiência pessoal, por indicadores 
numéricos de performance comparativa;

• Crença de que tal métrica pública (transparência) assegura que 
as instituições estão cumprindo o seu papel;

• Crença de que a melhor forma de motivar pessoas nessas 
instituições é por meio de prêmios e penalidades de acordo 
com sua performance de acordo com a métrica.

J.Z. Müller, 2018



Avaliação da Pós-graduação
A fixação da métrica

Resultados:

• Ressentimento

• Manipulação de dados para melhorar indicadores

• Fabricação de dados para melhorar indicadores

• Mais indicadores para evitar manipulação!

• “Whenever reward is tied to measured performance, 

metric fixation invites gaming”
J.Z. Müller, 2018



Avaliação da Pós-graduação
A fixação da métrica

Lei de Campbell (1975):

“Quanto mais qualquer indicador social é usado para a 

tomada de decisões sociais, mais sujeito ele estará à 

corrupção e mais provavelmente capaz de distorcer e 

corromper os processos sociais que ele, o indicador, 

pretendia monitorar.”

D. Ravitch, 2010



Avaliação da Pós-graduação
Planejamento futuro

Foco na formação do discente/egresso

D. Ravitch, 2010



Avaliação da Pós-graduação
Planejamento futuro

Formação:

• Matriz curricular

• Infraestrutura de ensino-aprendizagem e pesquisa

• Binômio aluno/orientador

• Produção discente

D. Ravitch, 2010



Avaliação da Pós-graduação
Planejamento futuro

Indicadores: use com moderação!

• Seleção de 5 produtos por docente

• Produção discente

• Corpo docente

• Qualis referência

• Baseado nos quartis ISI para a área de conhecimento

• Baseado nos percentis Scopus para a área de conhecimento



A classificação atual do Qualis é baseada em diversos fatores

◦ Indicadores bibliométricos

◦ Presença em bases indexadoras

◦ Critérios qualitativos:
- existência de editor responsável, conselho editorial,

- ISSN, 

- linha editorial, 

- normas de submissão, 

- avaliação por pares, 

- afiliação institucional de autores, 

- resumo, palavras-chaves e títulos em português e em inglês, 

- disponibilização on-line, 

- periodicidade

- valoração de periódicos das áreas
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Proposta do GT

Qualis referência
UMA classificação por 

periódico

Área mãe

Atribuída por 
uma

A partir de um

Indicadores 
bibliométricos

Baseado em



Proposta do GT
Princípio 1. Uma 
classificação por 
periódico

 Cada periódico receberá apenas uma classificação, que 
será atribuída por sua área mãe



O que é a área mãe?
É aquela que tiver tido o maior número de publicações nos anos de 2017 e 2018. 
Nos casos de empate, será considerada área mãe aquela em que o número de 
publicações no periódico for mais representativo em relação ao total de 
produções da área.

Proposta do GT
Princípio 2. 
Consideração da área 
mãe periódico

Mesmo que o periódico seja informado por programas de 
mais de uma área, ele aparecerá apenas uma vez na 
planilha em que a área for considerada como “mãe”.



Proposta do GT
Princípio 3. Qualis
referência

 A classificação referência é dada por meio de uma 
metodologia que considera indicadores objetivos e um 
modelo matemático.

 Portanto, as áreas já recebem a lista de periódicos com 
uma pré-classificação

 A área poderá propor modificações ao estrato referência, 
dentro das regras:

20% dos estratos podem ser alterados em até 1 nível (para 
cima ou para baixo) e 

10% dos estratos podem ser alterados em até 2 níveis.



Proposta do GT
Princípio 4. Uso de 
indicadores 
bibliométricos

 O cálculo do Qualis referência é feito utilizando-se 
indicadores bibliométricos e seus percentis

 Web of Science
 Fator de Impacto (FI)

 Scopus
 CiteScore

 Google Scholar



𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑎çõ𝑒𝑠
∗
𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 "𝑐𝑖𝑡á𝑣𝑒𝑖𝑠"

* citações nos 2 anos posteriores à publicação
FI (5 anos): citações nos 5 anos posteriores à publicação

Documentos Citáveis: 
- Artigos, revisões, resumos de congressos ou notas 

Fator de Impacto

Só pode ser usado para comparar periódicos na 
mesma área do conhecimento (áreas possuem padrão 
diferenciado de citações)



- É uma métrica de prestígio científico 
baseada na ideia de que “cada 
citação é criada de forma distinta”. 

- As citações são ponderadas 
conforme a reputação do periódico. 

- Uma citação de uma fonte com um 
SJR relativamente alto vale mais do 
que uma citação de uma fonte com 
um SJR menor. 

- Considera 3 anos de citações

Documentos considerados:
- Artigos (e artigos de congressos) e
- Revisões 

*imagem extraída do Wikipédia, 
2016



Duas métricas:
• Índice h5: Número h de uma publicação, em que h artigos publicados nos

últimos 5 anos tenham sido citados no mínimo h vezes cada.
• Mediana h5 de uma publicação consiste na média de citações para os

artigos que compõem seu índice h5.

• Considera todo tipo de citação que o Google possa buscar, inclusive fontes
não revisadas por pares. Citações em teses, relatórios técnicos e
apresentações também são computadas.

Dificuldade na obtenção dos indicadores:
• Não há forma de download ou acesso automatizado à listagem e indicadores.
• Nas listas apresentadas, não constam os ISSN das revistas.



CLASSIFICAÇÃO FEITA PELAS BASES E 

PERCENTIS



Categorias de áreas
Cada base classifica os periódicos dentro de categorias

 Web of Science = 235 categorias

 Scopus = 27 grandes áreas e ~300 categorias

Os indicadores dentro de cada categoria variam conforme características próprias de citação 
das áreas



O mais alto 
da 

Neuroscienc
es é 32.6

O mais alto 
da 

Mathematics
é 9.7



Percentis

Então, não dá para comparar valores absolutos

Padrão de citação dentro de cada área deve ser respeitado

Isso nos leva a adotar o valor do percentil

Periódicos com percentil igual ou acima de 
99 estão dentro do grupo de 1% da amostra  
que detém os melhores indicadores

Periódicos com percentil igual ou abaixo 
de 1 estão dentro do grupo de 1% da 
amostra  que detém os piores indicadores





RESUMO

• Foco na formação do discente/egresso

• Flexibilidade aos programas para demonstrarem suas 

qualidades

• Redução do número de indicadores (com parcimônia)

• Impacto da Produção Intelectual:

 5 produtos/programa/docente

• Qualis referência

• Planejamento estratégico

• Autoavaliação


