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Documento de área: campo II
II.III Adoção da autoavaliação como parte da 
avaliação dos PPGs

• A autoavaliação favorece a construção da identidade, 
heterogeneidade e envolvimento dos programas avaliados, para 
além dos padrões mínimos garantidos pela avaliação externa

• O papel dos PPGG é o de priorizar a formação discente, e não 
unicamente a produção do conhecimento

• A autoavaliação deverá resultar em tomadas de decisão que 
implicarão mudanças na condução das ações do Programa

• Cada programa poderá propor uma estratégia de autoavaliação 
enfocando os aspectos de sua missão e objetivos, além de abordar 
a inserção social, internacional e justificar suas escolhas científicas 
e encaminhamentos de pesquisa

• Necessidade inicial de construção de um clima favorável à 
autoavaliação, que permita confiança e pressuponha autonomia de 
expressão dos participantes



• A autoavaliação, de maneira geral, é composta por cinco etapas 
procedimentais: 

• i. preparação, 
• ii. implementação, 
• iii. divulgação, 
• iv. uso dos resultados, 
• v. meta-avaliação. 





• 1 – Programa
• 2 – Formação

• 3 – Impacto na Sociedade  

FICHA DE AVALIAÇÃO



FICHA DE AVALIAÇÃO

•  

1 – Programa
1.1. Articulação, aderência e atualização das áreas de concentração, linhas de 
pesquisa, projetos em andamento e estrutura curricular, bem como a infraestrutura 
disponível, em relação aos objetivos, missão e modalidade do programa.

1.2 Perfil do corpo docente, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do 
Programa

80%
1.3. Planejamento estratégico do programa, considerando também articulações 
com o planejamento estratégico da instituição, com vistas à gestão do seu 
desenvolvimento futuro, adequação e melhorias da infraestrutura e melhor 
formação de seus alunos, vinculada à produção intelectual – bibliográfica, técnica 

e/ou artística -.                                               10%    



1.4. Os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do programa, com 
foco na formação discente e produção intelectual.

10%

FICHA DE AVALIAÇÃO



2 – Formação
2.1. Qualidade e adequação das teses, dissertações ou equivalente em relação às áreas de 
concentração e linhas de pesquisa do programa.

15% 

FICHA DE AVALIAÇÃO

2.2. Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos.

35%
2.3. Destino, atuação e avaliação dos egressos do programa em relação à formação recebida.

10%
2.4. Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente no 
programa

20%
2.5 Qualidade e envolvimento do corpo docente em relação às atividades de formação no 
programa.

20%



3 – Impacto na Sociedade  
3.1. Impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da natureza do 
programa.

70%

3.2.  Impacto econômico, social e cultural do programa.

10%

3.3. Internacionalização e visibilidade do programa.

20%

FICHA DE AVALIAÇÃO









QUALIS VAZADO???



FICHA DE AVALIAÇÃO x SWOT

• 1 – Programa
• 2 – Formação

• 3 – Impacto na Sociedade  

AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL



Análise PEST, para listar outras ameaças para o seu 
PPGG que podem ter origens políticas, econômicas,
sociais e tecnológicas.

F
a
t.

I
n
t.

F
a
t.

E
x
t.

Pontos Fortes Pontos Fracos

Oportunidades Ameaças
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