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Em 2015, a Diretoria de Avaliação da CAPES criou um grupo de trabalho com os seguintes
objetivos:
I - Definir dimensões de avaliação considerando implementação, execução e impacto.
II - Identificar e analisar métodos e indicadores de avaliação de impactos, aplicáveis aos programas da
CAPES.
III - Avaliar o impacto específico de cada programa, considerando suas metas e resultados esperados.
IV - Definir indicadores e métricas para a avaliação de impacto.
V - Propor uma sistemática de avaliação de impactos considerando as especificidades do Brasil e dos
programas acompanhados e conduzidos pela CAPES.
VI - Ser fórum de interlocução entre comunidade acadêmica e a CAPES visando a integração da
avaliação e acompanhamento da pós-graduação com demais programas do sistema.
PORTARIA Nº 137 de 13 de novembro de 2015 (Página 16 da Seção 2 do Diário
Oficial da União de 17 de Novembro de 2015)

Documento CAPES - Inserção social
(indicativos de inserção, obtidos dos documentos das 48 Áreas)
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Fonte: Apresentação do relatório do GT-10 “Avaliação de impacto de Programas
de Pós-Graduação” - Maria José Soares Mendes Giannini – Brasília/DF - CAPES

Documento DAV - Inserção social
(dados obtidos de 15 Áreas, selecionadas ao acaso)
a) Atividades de extensão ou equivalentes junto às comunidades locais.
b) Políticas afirmativas - institucionalização por meio de instrumentos normativos que visam o acesso e
permanência de professores da educação básica (rede pública) e grupos sociais historicamente excluídos.
c) Atividades na educação básica e ensino médio - material didático, formação, etc.
d) Atividades acadêmicas destacadas - prêmios; participação em sociedades científicas; divulgação científica;
assessorias especiais; participação em conselhos.
e) Cooperação com setor público e privado.
f) Nucleação/ atividade de egressos em outros programas- acompanhamento das atividades dos egressos.
g) Impactos comunicacionais e informacionais - contribuição para a qualificação de profissionais capazes de
incidir na qualificação dos processos: de criação, produção, difusão de produtos culturais veiculados pelos
meios de comunicação em diferentes suportes.
h) Transferência de conhecimento novo para setores sociais que dele necessitam e qualificação de
profissionais para lidar com questões socialmente relevantes.
i) Avaliação dos impactos sociais dos projetos de pesquisa.
Fonte: Apresentação do relatório do GT-10 “Avaliação de impacto de Programas
de Pós-Graduação” - Maria José Soares Mendes Giannini – Brasília/DF - CAPES

IMPACTO
O impacto das ações de um programa de pós-graduação e de seus
produtos deve gerar alterações, mudanças, transformações que
beneficiem a sociedade. Assim, uma pesquisa, conjunto de
pesquisas ou um programa de Pós-Graduação reflete/produz o que
a sociedade quer/precisa, ou seja, melhoria nos índices de
qualidade de vida, inovação e construção da cidadania.

Os Impactos de um PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO podem ser
visíveis pela performance de seus egressos; atuação dos seus
docentes; e por inserção de seus produtos.
Fonte: Apresentação do relatório do GT-10 “Avaliação de impacto de Programas
de Pós-Graduação” - Maria José Soares Mendes Giannini – Brasília/DF - CAPES

O QUE É IMPACTO?
Impacto é o resultado, de mudanças ou
benefícios sociais, econômicos, culturais,
em políticas públicas ou serviços, saúde,
meio ambiente ou na qualidade de vida,
alem da academia.
HEFCE - Higher Education Funding Council for England
(HEFCE), 2015.

O impacto dos programas envolve a
identificação de uma variedade de
conhecimentos
produzidos
e
as
mudanças que esses afetam, os
diferentes alvos de investigação (outras
áreas de pesquisa, tecnologias, sistemas,
operações, outras missões, educacional,
estruturas sociais, organizacionais, etc.).

O impacto social da C&T é o resultado da
aplicação dos conhecimentos Científico e
Tecnológico na resolução de questões
sociais, no sentido de atender as
necessidades básicas, desenvolvimento
social, humano e contribuir para a
melhoria de vida. Polcuch, 2000.

Envolve um agente
transformador: egresso

Fonte: Apresentação do relatório do GT-10 “Avaliação de impacto de Programas
de Pós-Graduação” - Maria José Soares Mendes Giannini – Brasília/DF - CAPES

Conceitualmente, há dois tipos de indicadores que podem ser usados
para avaliação de programas de pós-graduação: os indicadores de
atividades/processos (proximais) e os de impacto (distais).

É importante reconhecer que os impactos produzidos pelos
programas são complexos, variados e se realizam em um horizonte
temporal de média e longa duração, mostrando-se de difícil
mensuração.

Descrever apenas as medidas de atividades, apesar de importante,
não é suficiente, dado que as atividades desenvolvidas podem não
resultar, necessariamente, em impactos sociais e econômicos.

Fonte: Apresentação do relatório do GT-10 “Avaliação de impacto de Programas
de Pós-Graduação” - Maria José Soares Mendes Giannini – Brasília/DF - CAPES

Impacto relativo a egressos
Inserção de egressos em organismos internacionais; em órgãos públicos
federais, estaduais, municipais; em universidades públicas e privadas.
Inserção profissional em empresas, entidades, ou organizações
sociais, na coordenação ou cargos profissionais.
Inserção dos egressos no sistema educacional.

Inserção dos egressos no sistema de ciência, tecnologia e inovação.
Inserção dos egressos nos setores: produtivo e de prestação de
serviços.
Inserção internacional do egressos
Fonte: Apresentação do relatório do GT-10 “Avaliação de impacto de Programas
de Pós-Graduação” - Maria José Soares Mendes Giannini – Brasília/DF - CAPES

REF - Research Excellence Framework
Objetivo: Avaliar a qualidade da pesquisa em instituições de ensino superior do Reini
Unido financiadas com recursos públicos
Última avaliação: 2014

REF
REF - Research Excellence Framework

• Produtos (65%): 6 anos
– Qualquer tipo de produto (artigos, capitulos, produção técnica)

– Até 4 produtos por pesquisador incluído na avaliação
– Critérios: originalidade, significância e rigor – citações usadas em alguns painéis

• Impacto (20%): 6 anos
– Qualquer efeito, mudança ou benefício para a economia, sociedade, cultura, politicas
públicas, saúde, qualidade de vida, ambiente etc
– Avaliação com base em “impact case studies” – documento de 4 paginas. 1 documento por
IES + 1 por cada 10 pesquisadores

– Critérios: alcance e significância

• Ambiente (15%): 6 anos
– Estratégias, recursos e infraestrutura para sustentar pesquisa

– Critérios: vitalidade e sustentabilidade
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Exemplo de estudoQUESITOS
de caso para
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avaliação de impacto

Item 2 continua por mais 4 parágrafos

Exemplo de estudoQUESITOS
de caso para
- REF
avaliação de impacto

Item 3 continua com mais 2 referencias e fontes principais de financiamento

Item 4 continua com mais 8 parágrafos
Item 5 lista 10 referencias (artigos, documentos oficiais, relatos na imprensa etc)
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