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Estrutura da apresentação



Fontes de informação

• Site da Capes
– Relatórios Técnicos DAV e Grupos de Trabalho

– Documentos de Área: Comunicação e Informação

– Plataforma Sucupira: cursos avaliados

– Ficha de avaliação

• Site do CNPq

• Canal CAPES_Oficial - Youtube 

• Manifesto das Áreas de Avaliação da CAPES



Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq

• Vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

• Foco em fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação e promover a 

formação de recursos humanos qualificados para a pesquisa, em todas as áreas 

do conhecimento.

• Oferece bolsas, auxílios e fomentos a Projetos de pesquisa e pesquisadores

SNPG – Estrutura (CNPq X Capes)



• A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES)

• É uma  fundação do Ministério da Educação (MEC)

As atividades da CAPES são agrupadas nas seguintes linhas de ação, cada 
uma desenvolvida por um conjunto estruturado de programas:
• avaliação da pós-graduação stricto sensu;
• acesso e divulgação da produção científica;
• investimentos na formação de recursos humanos de alto nível, no país e 

exterior;
• promoção da cooperação científica internacional;
• indução e fomento da formação inicial e continuada de professores para 

a educação básica nos formatos presencial e a distância.

SNPG – Estrutura (CNPq X Capes)



Membros natos

Presidente do Colegiado e Diretor de Avaliação – CAPES (??)
HELOÍSA CANDIA HOLLNAGEL
Diretor de Relações Internacionais - CAPES
ZENA MARIA DA SILVA MARTINS 
Diretor de Bolsas no País - CAPES

Representantes de cada uma das grandes áreas do conhecimento:
I - Colégio de Ciências da Vida (Grandes Áreas de Ciências da Saúde, de Ciências Biológicas e de 
Ciências Agrárias):
II- Colégio de Humanidades (Grandes Áreas de Humanas, de Sociais Aplicadas e de Letras e 
Linguística e Artes):
III- Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar (Grandes Áreas de Ciência Exatas 
e da Terra, de Engenharias e Multidisciplinar):

Representante da Associação Nacional de Pós-Graduandos-ANPG (1):
Representante do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Graduação-FOPROP(1):

Capes - Conselho Técnico-Científico da Educação Superior



Capes – Conselho Superior

BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO

Presidência da CAPES

WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA

Secretaria de Educação Superior - SESu/MEC 

ILONA BECSKEHÁZY

Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC

EVALDO FERREIRA VILELA

Presidência do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq

WAlDEMAR BARROSO MAGNO NETO

Presidência da Financiadora de Estudos e Projetos 

- FINEP

EMBAIXADOR BENEDICTO FONSECA FILHO

Departamento de Cooperação Científica, Técnica 

e Tecnológica do Ministério das Relações Exteriores

JOÃO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA

Presidência da Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior – ANDIFES

Membros designados

Representantes da comunidade acadêmica (7)

Representantes do setor empresarial (2)

Representante do FOPROP

Representante da ANPG

Representante do CTC Da Educação Superior - CTC-

ES (1)

Representante do CTC da Educação Básica - CTC-EB



Total de cursos por nota



Comunicação e Informação











Quadrienal:  2017-2020

Relatório Coleta anual na Plataforma Sucupira

Cursos novos tem nota atribuída 3 ou A

Só é avaliado o curso tem um quadriênio completo

Notas variam de 2-7

Só pode solicitar doutorado programas com nota 4 ou mais;

Se um programa com curso de doutorado tiver queda da nota para 3 o 

programa inteiro é fechado (mestrado e doutorado);

Avaliação



Ficha de Avaliação



Ficha de Avaliação



Ficha de Avaliação



1. Portaria 34 que modifica o modelo de distribuição de bolsas de pós-graduação;

2. Portaria 70 que estabelece normas para o funcionamento dos polos que irão oferecer 

cursos de pós-graduação stricto sensu no modelo de educação a distância (EaD), sem 

considerar o relatório produzido pelo grupo de trabalho de criação de critérios de 

avaliação para as propostas de programas de pós-graduação stricto sensu para cursos 

novos na modalidade de educação a distância (GT-EaD);

3. Portaria 71 que, entre outras medidas, propõe discutir a redução no número de áreas 

baseado no trabalho de comissão especial, tema que exige ampla discussão a partir das 

coordenações de áreas;

4. Decisão de atipicamente encerrar o prazo para fechamento do relatório Sucupira em 

dezembro de 2020, ano de implementação de diversas mudanças importantes na 

plataforma.

Manifesto das Áreas (3-7)
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