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Nº 59, segunda-feira, 27 de março de 2017
da oferta dos cursos superiores de Administração, bacharelado; Educação Física, licenciatura, Engenharia Civil, bacharelado, e Letras,
licenciatura, com 200 (duzentas) vagas totais anuais cada, conforme
consta do processo e-MEC no 201356485.
Nos termos do art. 2o da Lei no 9.131, de 24 de novembro de
1995, o Ministro de Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer no
710/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade Capital Federal de Itapecerica da Serra, a ser instalada na Avenida Quinze de
Novembro, nº 1.133, Centro, Itapecerica da Serra, estado de São
Paulo, mantida pela Federal Educacional Ltda., com sede no mesmo
município e estado, observados tanto o prazo de 3 (três) anos, fixado
pela então vigente Portaria Normativa no 2, de 4 de janeiro de 2016,
observado o disposto no art. 4o da Lei no 10.870, de 19 de maio de
2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto no 5.773, de 9 de maio
de 2006, a partir da oferta inicial dos cursos superiores de Administração, bacharelado; Gestão de Recursos Humanos, tecnológico;
Gestão Financeira, tecnológico, e Logística, tecnológico, com o número de vagas a ser fixado pela Secretaria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC),
conforme consta do processo e-MEC no 201415642.
Nos termos do art. 2o da Lei no 9.131, de 24 de novembro de
1995, o Ministro de Estado da Educação, HOMOLOGA o Parecer no
268/2014, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao recredenciamento, em caráter excepcional,
da Universidade do Oeste Paulista, com sede na Rua José Bongiovani, nº 700, Bairro Cidade Universitária, no Município Presidente
Prudente, no Estado de São Paulo, mantida pela Associação Prudentina de Educação e Cultura (APEC), com sede e foro no Município de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, submetendo
a continuidade do recredenciamento ao atendimento à Resolução
CNE/CES nº 3/2010, especialmente, quanto a criação, de, no mínimo,
mais 1 (um) doutorado e a manutenção de 4 (quatro) mestrados, todos
autorizados e reconhecidos pelo MEC/CNE, conforme consta do processo e-MEC no 20076346.
Nos termos do art. 2o da Lei no 9.131, de 24 de novembro de
1995, o Ministro de Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer no
837/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao recredenciamento da Faculdade Campos
Elíseos - FCE, Instituição de Educação Superior instalada na Rua
Vitorino Carmilo, nº 644, Campos Elíseos, no município de São
Paulo, no estado de São Paulo, mantida pelo Instituto Paulista de
Ciências da Administração Ltda. - IPCA - EPP, com sede e foro no
município de São Paulo, no estado de São Paulo, observados tanto o
pelo prazo de 3 (três) anos, fixado pela então vigente Portaria Normativa no 2, de 4 de janeiro de 2016, observado o disposto no art. 4o
da Lei no 10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o,
do Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006, conforme consta do
processo e-MEC no 201359734.
MENDONÇA FILHO

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE
PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
PORTARIA Nº 59, DE 22 DE MARÇO DE 2017
Dispõe sobre o regulamento da Avaliação
Quadrienal.
O PRESIDENTE SUBSTITUTO DA COORDENAÇÃO DE
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR CAPES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 26,
incisos II, III e IX do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 8.977, de
30.01.2017, aprovado pelo Conselho Técnico-Científico da Educação
Superior durante a 166ª reunião, e
CONSIDERANDO o calendário de atividades da Diretoria
de Avaliação para o ano de 2017, estabelecido na Portaria nº 9, de 12
de janeiro de 2017, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento para a Avaliação Quadrienal
2017, na forma do Anexo.
Art. 2º O Regulamento está disponível no sítio da CAPES:
https://capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/legislacao-especifica
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
GERALDO NUNES SOBRINHO
ANEXO
1. OBJETIVOS E PARÂMETROS DA AVALIAÇÃO QUADRIENAL 2017
Objetivos
Os resultados do processo de Avaliação Quadrienal dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu devem permitir a consecução
dos seguintes objetivos:
a) contribuir para a garantia da qualidade da pós-graduação
brasileira que se efetiva na identificação dos programas que atendam
ao padrão mínimo de qualidade exigido para cada nível de curso e que,
em decorrência, terão a renovação de seu reconhecimento recomendada pela CAPES ao Conselho Nacional de Educação- CNE/MEC

b) retratar a situação da pós-graduação brasileira no quadriênio de forma clara e efetiva, ao especificar:
i. o grau diferencial de desenvolvimento alcançado pela pósgraduação nas diversas áreas do conhecimento;
ii. a classificação dos programas no âmbito de suas respectivas áreas, expressando as diferenças quanto à qualidade de desempenho na formação de recursos humanos e produção de conhecimento a ela associada;
iii. a caracterização da situação específica de cada programa,
mediante a apresentação de relatório detalhado sobre seu desempenho
no quadriênio 2013-2016.
c) contribuir para o desenvolvimento de cada programa e
área em particular e da pós-graduação brasileira em geral ao fornecer,
a cada programa avaliado, as apreciações criteriosas sobre os pontos
fortes e os pontos fracos de seu desempenho, no contexto do conjunto
dos programas da área, e antepor-lhes desafios e metas para o futuro.
d) fornecer subsídios para a definição de planos e programas
de desenvolvimento e a realização de investimentos no Sistema Nacional de Pós-Graduação- SNPG.
Princípios e diretrizes
a) A Avaliação é classificatória - estabelece diferentes níveis
de qualidade de desempenho dos programas em cada área de avaliação - e, portanto, não deve gerar concentrações excessivas em
quaisquer dos níveis da escala de notas.
b) A Avaliação é comparativa entre as diferentes áreas. Embora preserve e considere as especificidades das áreas, pauta-se pelo
mesmo conjunto de quesitos e itens avaliativos e deve promover a
equivalência de qualidade de desempenho entre programas com as
mesmas notas nas distintas áreas de avaliação. Cada nota deve, portanto, corresponder ao mesmo nível de qualidade para todas as áreas
de avaliação. Cabe ao CTC-ES a responsabilidade de garantir a equivalência entre as notas atribuídas pelas diferentes Comissões de Áreas
de Avaliação.
c) Na avaliação dos Programas de Pós-Graduação não caberá
diligência de qualquer natureza.
Parâmetros
Para a consecução dos objetivos supramencionados, a atuação de cada Comissão de Avaliação, na definição dos fundamentos e
na realização da avaliação propriamente dita, e a atuação do Conselho
Técnico-Científico da Educação Superior - CTC-ES, na regulamentação e nas deliberações sobre os resultados do processo avaliativo,
deverão ser regidas pelos seguintes parâmetros:
a) adoção de padrões internacionais de desenvolvimento do
conhecimento na área como referência para o processo de avaliação,
que estão preconizados nos documentos de área;
b) adequação dos referenciais de avaliação adotados (critérios, indicadores, parâmetros), ajustando-os ao desenvolvimento do
conhecimento da área e dos programas;
A observância desses dois parâmetros é imprescindível para
que:
i. o processo não se restrinja a uma avaliação "intra-área";
ii. os resultados da avaliação retratem as diferenças no nível
de desenvolvimento das áreas no país e a dinamicidade de cada uma
delas no que diz respeito à sua capacidade de acompanhar o ritmo de
evolução do conhecimento em seu campo;
iii. não se verifique a perda progressiva da capacidade discriminatória da escala adotada, em decorrência da alta concentração
de programas nos níveis superiores da escala;
c) garantia da qualidade dos relatórios sobre o desempenho
de cada programa, devendo tais relatórios atender aos requisitos de
fundamentação técnica, estruturação, clareza, coerência e precisão,
fundamentais para que os resultados da avaliação sejam compreendidos, valorizados e considerados pelos programas e cursos e demais interessados nesse processo.
2. NORMAS PARA A AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS
DE PÓS-GRADUAÇÃO
I. Serão submetidos à Avaliação Quadrienal os programas
recomendados pela CAPES, que estejam em funcionamento de acordo com as seguintes condições mínimas:
a. Programas acadêmicos: 3 (três) anos
b. Programas profissionais: 2 (dois) anos
c. Programas profissionais em rede nacional - PROF: 1 (um)
ano.
§1º As condições indicadas no item I guardam relação direta
com o número de Coletas de Dados enviados para o período.
§2º Os programas que não atendam a estas condições serão
objeto de apreciação pela coordenação de área e posterior deliberação
pelo CTC-ES.
§3º A manifestação do CTC-ES sobre estes programas será
enviada ao CNE/MEC para que este conselho fundamente seu parecer
sobre a renovação do reconhecimento a vigorar no quadriênio 20172020, como prevê a legislação vigente.
II. A Avaliação Quadrienal dos Programas Acadêmicos será
realizada em separado da Avaliação dos Programas Profissionais e
dos Programas Profissionais em Rede Nacional, utilizando-se comissões diferentes e fichas de avaliação específicas para cada modalidade. As Fichas de Avaliação dos Programas acadêmicos e profissionais foram aprovadas na 164ª Reunião do CTC-ES (maio/junho
de 2016) e a ficha dos Mestrados Profissionais em Rede Nacional foi
aprovada na 165ª Reunião do CTC-ES, em julho de 2016.
2.1. Composição das Comissões de Avaliação
Os seguintes critérios e exigências foram considerados na
escolha dos integrantes das Comissões de Avaliação:
a) qualificação e competência técnico-científica do consultor;
b) não-ocupação dos cargos abaixo:
i. reitor de universidade ou dirigente máximo de instituição
de ensino superior ou de pesquisa;
ii. vice-reitor ou pró-reitor de universidade ou cargo equivalente de instituição de ensino superior ou de pesquisa ;
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iii. presidente ou diretor, ou seus respectivos equivalentes, de
associação científica;
iv. presidente ou diretor, ou seus respectivos equivalentes, de
entidades de classes de instituições de ensino superior ou de pesquisa.
c) Desempenho acadêmico do programa a que se vincula o
consultor.
d) adequada cobertura das áreas e subáreas de conhecimento
a que se vinculam os programas a serem avaliados;
e) equilíbrio na distribuição da representação regional nas
comissões, considerada a participação da região na Área e, no âmbito
de cada região, distribuição da representação entre instituições;
f) renovação de participantes em relação à Avaliação anterior, respeitando a natural necessidade de preservar memória da
mesma;
g) a decisão sobre a composição final de cada Comissão de
Avaliação é prerrogativa da DAV e observará as seguintes etapas:
i. envio à DAV, até a data fixada no Calendário, da proposta
da área para a composição da Comissão, com as justificativas requeridas, quando couber;
ii. apreciação, pela Diretoria de Avaliação e pela Presidência
da CAPES, da proposta apresentada, no que diz respeito ao número
de integrantes e à adequação de sua composição.
Os programas de mestrados profissionais, em observância à
legislação relacionada, serão avaliados por comissões específicas,
compostas com participação de docentes-doutores, profissionais e técnicos dos setores específicos, reconhecidamente qualificados para o
adequado exercício de tais tarefas.
2.2. Orientações para a atribuição de Nota
Os programas avaliados receberão uma nota final na escala
de "1" a "7", baseada em conceitos atribuídos (Muito Bom, Bom,
Regular, Fraco e Insuficiente) a cada item da Ficha de avaliação,
observadas as seguintes orientações:
a) Considerando os aspectos gerais e aqueles preconizados
nos respectivos documentos de área, deve-se considerar enquanto
orientação geral que:
i. O programa com conceito "Insuficiente" no Quesito 1,
"Proposta do Programa", poderá alcançar no máximo nota 2, e com
conceito "Fraco" poderá alcançar no máximo nota 3.
ii. O menor valor dentre as notas obtidas pelo programa nos
Quesitos 3 e 4 (corpo discente e produção intelectual) definirá os
limites da nota final a lhe ser atribuída.
b) Proposta de recomendação para nota 3
A nota 3 corresponde ao padrão mínimo de qualidade para a
recomendação do programa ao CNE e consequente permanência no
Sistema Nacional de Pós-Graduação - SNPG.
c) Proposta de recomendação para nota 4
A concessão da nota 4 será possível para Programas que
tenham alcançado, no mínimo, conceito "Bom" em pelo menos três
quesitos, incluindo, necessariamente, os Quesitos 3 e 4.
d) Proposta de recomendação para nota 5
Para concessão de nota 5, o programa deverá obter "Muito
Bom" em pelo menos quatro dos cinco quesitos existentes, entre os
quais terão que figurar necessariamente os quesitos 3 e 4. A nota 5 é
a nota máxima admitida para programas que ofereçam apenas mestrado;
e) Proposta de recomendação para notas 6 e 7
As notas 6 e 7 serão reservadas exclusivamente para os
programas com doutorado que obtiveram nota 5 e conceitos "Muito
Bom" em todos os quesitos da ficha de avaliação e que atendam,
necessariamente, às seguintes condições:
i. Desempenho equivalente ao dos centros internacionais de
excelência na área;
ii. Nível de desempenho diferenciado em relação aos demais
programas da área no que se refere à formação de doutores e à
produção intelectual;
iii. Solidariedade com programas não consolidados ou com
países que apresentam menor desenvolvimento na área;
iv. Nucleação de novos programas no país ou no exterior
Nota 6: predomínio do conceito "Muito Bom" nos itens de
todos os quesitos da ficha de avaliação, mesmo com eventual conceito "Bom" em alguns itens;
Nota 7: conceito "Muito Bom" em todos os itens de todos os
quesitos da ficha de avaliação;
Além disso, somente podem obter as notas 6 ou 7 os Programas que atendam, também, às demais condições previstas nos
respectivos documentos de área, na forma que foram aprovados no
CTC-ES.
f) No caso de Programas nota 3 que possuam cursos de
doutorado e de mestrado, o curso de doutorado, a critério da comissão
de avaliação, poderá ser descredenciado, com a atribuição da nota 2,
mantido em funcionamento o curso de mestrado, com nota 3.
2.3. Instrumentos disponíveis
Para a realização da Avaliação Quadrienal, estarão disponíveis no Hotsite, principal canal de informações da Avaliação Quadrienal, os seguintes instrumentos:
a) Documentos da Área: documentos elaborados pela respectiva área de avaliação e aprovados pelo CTC-ES, os quais fundamentam a avaliação dos programas, com critérios e parâmetros a
serem adotados.
b) Módulo Ficha de Avaliação na Plataforma Sucupira- para
o registro do parecer sobre cada programa avaliado;
O módulo reflete todos os quesitos e itens que constam na
Ficha de Avaliação com os pesos definidos nos "Documentos de
Área". A partir da inserção de um conceito em cada item, o sistema
calcula automaticamente a tendência do conceito do quesito, que
poderá ou não ser aceita pelo consultor, mediante justificativa. Após
a inserção de todos os conceitos dos quesitos, o avaliador atribuirá
uma nota de 1 a 7 a cada programa de pós-graduação.
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