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DIMENSÃO 1 -  PROGRAMA 

CRITÉRIO ITENS DE 

AVALIAÇÃO 

INDICADORES ATIVIDADES CICLO RESPONSAB. 

 

1.1 Articulação, 

aderência e 
atualização das  

1.1.1 Aderência das 

linhas de pesquisa, 

aos objetivos e à 
missão do PPG; 

1.1.2 Disciplinas 

ministradas no 
quadriênio; 

1.1.3 Aderência dos 

projetos de pesquisa 
em andamentos e 

concluídos  

1.1.4 Atualidade das 
ementas e 

bibliografias  

1.1.5 Infraestrutura 

 Total de disciplinas/linha e ano 

 Total de projetos em andamento e concluídos/linha de pesquisa 

e ano 

 Aderência dos projetos às linhas de pesquisa do PPGEP 

 Total de alunos por linha de pesquisa/ano 

 Taxa de Evasão/Sucesso 

 Avaliação geral das condições de oferta do PPGEP* (docentes 

e discentes) 

 Resultados de processos de avaliação externa 

 
*Aspectos avaliação 

Percepção sobre diretrizes Estratégicas do PPGEP 

Estrutura Curricular 
Sistema de Avaliação 

Bibliografias 

Atividades Acadêmicas (Bolsas, intercâmbios) 
Qualidade da pesquisa 

Gestão PPGEP 

Serviços 
Estrutura física e de pesquisa 

Controles 

- Projetos de pesquisa em andamento e concluídos 

- Total de alunos por linha 
- Taxa de conclusão M/MP/D 

- Resultados dos processos de avaliação externa. 

- Condições de infraestrutura 
 

Opinião 

Pesquisa de levantamento – condições gerais do 
PPGEP (docentes e discentes) 

(Anexos A e B) 

 
Pesquisa avaliação das disciplinas 

(Anexo C) 

 

Divulgação 

(anual) 

 
Pesquisa de 

levantamento 

(anual) 
 

Pesquisa disciplinas 

– (Semestral) 

Comissão  

Secretaria do 

PPGEP 

1.2  Perfil do 

corpo docente, e 
sua 

compatibilidade e 

adequação à 
proposta do 

programa 

1.2.1 Perfil Corpo 

Docente 
1.2.2 Atuação em 

atividades de 

formação e Pesquisa 
no PPGEP 

1.2.3 Envolvimento 

de docentes com 
graduação e 

extensão  

 Total de docentes/linha de pesquisa 

 Titulação dos docentes 

 Fator H2 do corpo docente 

 Bolsistas Produtividade 

 Total de projetos/docentes 

 Percentual de docentes ministrando disciplinas no PPGEP. 

 Total médio de orientandos/docentes 

 Teses e dissertações defendidas/docentes 

 Total de docentes na graduação e em projetos de extensão. 
 

 

 
 

Controle 

Total de docentes/linha de pesquisa 
Titulação dos docentes 

Fator H2 do corpo docente* 

Bolsistas Produtividade 
Total de projetos/docentes 

Percentual de docentes ministrando disciplinas no 

PPGEP. 
Orientandos/docentes 

Teses e dissertações defendidas/docentes 

Total de docentes na graduação e em projetos de 
extensão. 

 

Opinião 

Pesquisa de levantamento – condições gerais do 

PPGEP (docentes e discentes) 

(Anexo B) 

 

Divulgação 

(anual e semestral*) 
 

Pesquisa de 

levantamento 
(anual) 

 

 

Comissão  

Secretaria do 
PPGEP 

1.3  

Planejamento 

estratégico do 
programa 

1.3.1. Consistência 

do planejamento 

estratégico  
1.3.2 Coerência do 

plano estratégico 

  Metas atendidas/metas totais 

  Implantação de melhorias derivadas do sistema de 
autoavaliação 

 

Controle 

Análises críticas do PE do PPGEP 

 

Opinião 

Pesquisa de levantamento – condições gerais do 

PPGEP (docentes e discentes) 

(Anexos A e B) 

 

Divulgação 

(anual) 

 
Pesquisa de 

levantamento 

(anual) 
 

 

Comissão 

CPG 

1.4 Os processos, 
procedimentos e 

resultados da 

autoavaliação 

1.4.1 Efetividade 
das ações 

 Participação dos atores no processo de autoavaliação 
(pesquisas de levantamento) 

 Número de sugestões derivadas do sistema de autoavaliação 
(análises críticas) 

 Resultado das avaliações externas 

Controle 

% de participação dos atores 

Sugestões derivados da autoavaliação 

Resultados das ações externas 
 

 

Divulgação 
(anual e quadrienal) 

 

 

Comissão  
Secretaria do 

PPGEP 

* Indicadores em negrito são prioritários na avaliação. 
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DIMENSÃO 2 -  FORMAÇÃO  

CRITÉRIO ITENS DE 

AVALIAÇÃO 

INDICADORES COMO QUANDO QUEM 

2.1 Qualidade 

e adequação 
das teses, 

dissertações  
 

2.1.1   Produção de 

Dissertações e 
Teses 

2.1.2   Qualidade 

das 
dissertações e 

teses 

 Total de dissertações e teses/ano 

 Tempo médio de conclusão M/MP/Doutorado 

 Teses e dissertações/linhas de pesquisa 

 Fator H médio das bancas M/D 

 Internacionalização das bancas D 

 Bancas/artigos publicados/aceitos/submetidos 

 Número de prémios associados  
 

Controles 

Total de dissertações e teses 
Tempo médio de conclusão  

Teses e dissertações/linhas Fator H médio das bancas  

Internacionalização das bancas 
Bancas/artigos publicados/aceitos/submetidos 

Número de prémios associados  

 

Divulgação 

(anual) 
 

 

Comissão  

Secretaria do 
PPGEP 

2.2. Qualidade da 

produção 
intelectual de 

discentes e 

egressos. 

2.2.1 Produção 

científica do 
egresso 

2.2.2 Produção 

tecnológica do 
egresso 

 Total de Bolsas do PPGEP 

 Artigos publicados*/alunos** doutorado 

 Artigos publicados/alunos mestrado 

 Artigos em congressos/alunos do mestrado e doutorado 

 Produção técnica/tecnológica 
 

* artigos em que conste o aluno como um dos coautores 
** alunos = discentes e egressos 

Controles 

Total de Bolsas do PPGEP 
Artigos publicados/alunos* 

Produção técnica/tecnológica* 

 

Divulgação 

(anual e semestral*) 
 

Comissão  

Secretaria do 
PPGEP 

2.3 Destino 

atuação e 

avaliação dos 
egressos 

2.3.1 Destino 

2.3.2. Satisfação do 

egresso com a 
formação recebida 

 % de egressos aprovados em concursos públicos 

 % de egressos em cargos de direção/equivalente ou atividade 
empreendedora 

 Egressos do doutorado com bolsa PQ 

 Número de patentes/egressos 

 Grau de satisfação dos egressos com o curso 
 

 

Controles 

Cadastro de egressos do PPGP 

Destino do Egresso (concursos e atividade 
profissional) 

Bolsista PQ 

Patentes  
 

Opinião 

Pesquisa de levantamento – satisfação (egressos) 

(Anexo D) 

 

Divulgação 

(anual) 

 

Comissão  

Secretaria do 

PPGEP 

2.4 Qualidade 
das atividades de 

pesquisa e da 

produção 
intelectual do 

corpo docente no 

programa 

2.4.1 Projetos de 
Pesquisa 

2.4.2 Artigos – 

docentes 
2.4.3 Impacto 

produção docente 

2.4.4. Produção 
técnica 

 Bolsistas PQ - PPGEP 

 Total de projetos de pesquisa (agências externas)/docentes 

 Fator H do Docente 

 FWCI por docente do PPGEP 

 Produção qualificada total 

 Produção qualificada/docente 

 Produção qualificada docente com discentes 

 Produção técnica/tecnológica por docente 
 

Controles 

Bolsistas PQ - PPGEP 

Projetos de pesquisa (agências externas) 

Fator H do Docente 
FWCI por docente do PPGEP 

Produção qualificada total 

Produção qualificada/docente 
Produção qualificada docente com discentes 

Produção técnica/tecnológica por docente 

 
 

Divulgação 
(anual) 

 

Comissão  
Secretaria do 

PPGEP 

2.5 Qualidade e 

envolvimento do 
corpo docente 

em relação às 

atividades de 
formação no 

programa 

2.5.1 Atividades de 

ensino e formação 
2.5.2 Capacitação 

2.5.3 Atividades de 

formação 

 Percentual de docentes ministrando disciplinas no PPGEP* 

 Teses e dissertações defendidas/docentes* 

 Avaliação das disciplinas/docente 

 Docentes em atividades de capacitação (missão/pós-

doutorado/cursos de curta duração) 

 % de docentes com auxílios do PPGEP (e.g. 
tradução/participação em evento etc). 

 
* utilizado por outro critério/item. 

Controles 

Percentual de docentes ministrando disciplinas  
Teses e dissertações defendidas  

Docentes em atividades de capacitação  

Auxílios do PPGEP  
 

Pesquisa avaliação das disciplinas 

(Anexo B) 
 

Divulgação 

(anual) 
 

Comissão  

Secretaria do 
PPGEP 

* Indicadores em negrito são prioritários na avaliação 
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IMENSÃO 3  -  IMPACTO  

CRITÉRIO ITENS DE 

AVALIAÇÃO 

INDICADORES COMO QUANDO QUEM 

3.1 Impacto e caráter 

inovador da produção 
intelectual em função 

da natureza do 

programa  
 

3.1.1   Impacto do 

docente 
3.1.2  Impacto do 

programa 

3.1.3   Prêmios 

 Field Weighted Citation Index (FWCI - Scival) do docento  

 Field Weighted Citation Index (FWCI - Scival) do programa 

 Análise comparativa - Field Weighted Citation Index (FWCI - 
Scival)  

 Fator H2 do PPGEP 

 Prêmios recebidos/ano 

 

Controle 

FWCI - Scival 
Fator H2 

Prêmios recebidos docentes/discentes. 

Divulgação 

(semestral) 
 

Comissão  

Secretaria do 
PPGEP 

3.2 Impacto 
econômico, 

social e cultural 

do programa.  
. 

3.2.1 Impacto 
econômico 

3.2.1 Impacto social 

3.2.1 Impacto 
cultural 

 Orientações de pós-doutorado (nacional) 

 Total da produção técnica/tecnológica (e.g. patente, software 

etc) 

 Produção técnica/tecnológica (e.g. patente, software 

etc)/docentes 

 % docentes com temas de pesquisa; 

 Pesquisa com comunidade 
 

Controle 

Pós-doutoramentos 

Produção técnica/tecnológica. 

 
Pesquisa Percepção - Comunidade 

(Anexo E) 

Divulgação 
(anual) 

 

Comissão  
Secretaria do 

PPGEP 

3.3.Internaciona

lização, 
inserção (local, 

regional, 

nacional) e 
visibilidade do 

programa. 

3.3.1 

Internacionalização 
3.3.2 Inserção 

nacional 

 Total de alunos estrangeiros no PPGEP 

 Total de alunos do PPGEP no exterior (doutorado-sanduíche) 

 Total Pesquisadores estrangeiros visitantes  

 % docentes em redes de colaboração internacional 

 % docentes com participação em organizações externas e 
nacionais voltados ao desenvolvimento regional/nacional 

 Total de palestrantes convidados em eventos nacionais 
organizados; 

 Total de docentes em coordenação ou participação de redes de 
pesquisa; 

 Total de distinções acadêmicas nacionais e internacionais; 

 % Docentes permanentes atuando como editores ou participantes 
de corpos editoriais de periódicos  

 % avaliadores de agências de fomento à pesquisa, 
desenvolvimento e inovação no Brasil e no exterior, 

 Total de palestras – docentes convidados em eventos científicos 
internacionais e nacionais 

 Total de bancas - Membros de bancas de teses e concursos 
acadêmicos no exterior. 

Controle 

Alunos estrangeiros no PPGEP 
Alunos do PPGEP no exterior  

Pesquisadores visitantes 

Colaboração internacional 
Docentes com participação em organizações externas 

e nacionais Total de palestrantes convidados em 

eventos nacionais  
Redes de pesquisa; 

Distinções acadêmicas nacionais e internacionais; 

Editorias ou participações em corpos editoriais de 

periódicos científicos indexados – estrangeiro e 

nacional 

Participações em agências de fomento à pesquisa, 
desenvolvimento e inovação no Brasil e no exterior, 

Membros de bancas de teses e concursos acadêmicos 

no exterior 

Divulgação 

(anual) 
 

Comissão  

Secretaria do 
PPGEP 

* Indicadores em negrito são prioritários na avaliação. 


