
Adelaide Faljoni-Alario

USP – UFABC - CAPES

Universidade Federal da Paraíba

João Pessoa, 06 de junho de 2019



A INTERDISCIPLINARIDADE NO BRASIL: PÓS-GRADUAÇÃO

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS

• O  Papel dos Recortes do     
Conhecimento na Avaliação da 
Pós-Graduação



PLANO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO PNPG – 2011-2020



Histórico da Área InterdisciplInar

1980-1999: décadas dos cursos nômades (Política Científica e 
Tecnológica, Agronegócio, Desenvolvimento, Meio Ambiente, 
Educação e Tecnologias, Gerontologia, Modelagem Matemática de 
Sistemas Biológicos, Cultura e Sociedade, Saúde e Meio Ambiente)

DIFERENCIAL 1: Problemas nacionais complexos – Integração do 
Conhecimento e da Sociedade

- 1999: criação da Área Multidisciplinar com 46 cursos de mestrado e 
doutorado;

Proponente: Prof. Luiz Bevilacqua

DIFERENCIAL 2: Aqui a indução não partiu da Agência de 

acreditação.            Emergiu das bases acadêmicas. 



Histórico da Área Interdisciplinar

2004:  com 135 cursos divididos em 4 grupos temáticos;

2006:  com 189 cursos - criação das 4 câmaras temáticas 

com coordenações próprias 

I - Meio Ambiente & Agrárias, (Políticas Públicas e    
Desenvolvimento)

II - Sociais & Humanidades, 

III- Engenharia, Tecnologia, Gestão e Inovação 

IV - Saúde & Biológicas 



Histórico da Área Interdisciplinar

- 2011: 176 APCNs

- triagem de propostas CTC/Inter 

- 2012: 168 APCNs

- 2013: 132 APCNS

- 2014: 174 APCNs

- 2015: 175 APCNs

- 2016: 150 APCNs

- 2017: 200 APCNs

- 2018: 168 APCNs



0

100

200

300

400

500

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

19
50

75
104

136
164

197

261

323

385
410

441

482

520

568 581 589 595

N
ú

m
e

ro
 d

e
 C

u
rs

o
s
/P

ro
g

ra
m

a
s
 A

p
ro

v
a

d
o

s

Ano

Área Interdisciplinar: número acumulado

Número acumulado de Cursos/Programas novos aprovados pela CAPES na Área Interdisciplinar.



COLÉGIO MULTIDISCIPLINAR

• 45 – Interdisciplinar ............................1999 

• 46 – Ensino (Câmara II)........................2000

• 47 – Biotecnologia (Câmara IV) ...........2008

• 48 – Materiais (Câmara III)...................2008

• 49 – Ciências Ambientais (Câmara I) ...2011



Quantitativo

Quadrienal 2013-2016 : 329 cursos/programas

Atual 2019:  368 cursos/programas
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS PPG DA ÁREA INTERDISCIPLINAR



Diminuição das assimetrias - um desafio 

para todas as Áreas

Características gerais:

A. Instituições novas – menor densidade 

docente disciplinar, arranjos multi/inter

possíveis para iniciar na PG (UNILA e 

UNILAB)

B. Instituíções consolidadas na pesquisa e 

PG – reunião de expertises na solução 

de problemas complexos; Bioenergia 

(USP, Unicamp e UNESP)



Distribuição dos programas de Pós-graduação da Área 
Interdisciplinar por Câmara Temática 



Distribuição dos programas Pós-graduação da Área Interdisciplinar 
por Notas 



Distribuição atual dos Programas de Pós-graduação stricto 
sensu em funcionamento na Área Interdisciplinar. 
Fonte: Plataforma Sucupira, 21/01/2019. 



Recortes do conhecimento na avaliação

• Avaliação por pares.

• Avaliação comparativa.

• Acompanhamento, fomento, indução.



REPENSANDO A AVALIAÇÃO DA 
PÓS-GRADUAÇÃO

• Aprimoramento dos Instrumentos da 
Avaliação

• Por uma Avaliação mais Plural

• Por uma Avaliação Multidimensional



Aprimorando a Avaliação da Pós-Graduação

• 1o. Seminário da Capes – 21-22/agosto/2018
• Prof. Ed Noijons – CWTS – Leiden University

• 2o. Seminário da Capes – 18-19/setembro/2018
• Prof. Eloi Rodrigues – Universidade do Minho 

• Profa. Maria Fernanda Rollo – Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e 
Ensino Superior – Portugal

• Dra. Michele Mennielli – Dura Space

• Dr. Salwa Ismall – Chefe de Tecnologias das Bibliotecas da Georgetown 
University

• 3o. Seminário da Capes – 03-04/outubro/2018
• Prof.Giliberto Capano – Bologna University

• Prof. Nelly Bruno (Comissão Europeia)

• Profa. Sarah de Rijcke - CWTS – Leiden University



Reprensando a Avaliação – Refinamento do processo
Constituição de Grupos de Trabalho - DAV

• Ficha de avaliação,

• Autoavaliação ,

• Qualis Periódicos, 

• Qualis Livros,

• Qualis Produtos Técnicos e Tecnológicos, 

• Artístico Cultural  e Classificação de Eventos,

• Qualis Humanidades, 

• Internacionalização, 

• Inovação e Transferência de Conhecimento, 

• Impacto e Relevância Econômica e Social,



GT Qualis Periódicos
Aperfeiçoamento do Qualis

• Problemas enfrentados atualmente:

- Classificações distintas para um mesmo 
periódico entre as áreas

- Diversidade de critérios utilizados para 
classificação

- Não há comparabilidade entre áreas



PREMISSAS

• Manutenção de status de qualificação de 
produção em periódicos para todas as áreas de 
avaliação

• Buscar critério de semelhança entre “indicadores 
de qualidade” 

• Reconhecer a heterogeneidade no processo de 
indexação , mas criar uma forma de conversão e 
parâmetros comparáveis (normalizados) 



Princípio 1. 
Uso de critérios mais objetivos 

• Usar indicadores bibliométricos obtidos de bases 
indexadoras (um ou combinação deles):

• SJR (Scopus) e FI (Web of Science) 

• Índice h do Google

• Duas listas = duas possibilidades de escolha: 

• Áreas que usariam apenas periódicos na lista 
JCR/SJR 

• Áreas que usariam ambas as listas (periódicos
com percentis e periódicos com H5) 



Resultados Esperados

• Criação de um Qualis referência

• Cada periódico tera ́ apenas 1 classificação

• Equivalência e comparabilidade 

• Referência internacional 

• População dos estratos sem necessidade de 
limites pré-estabelecidos 

• Proposta de mais estratos (A1 a A4, B1 a B4) 



Desafios

• Periódicos multidisciplinares

• Áreas de referência diversas entre as bases

• Periódicos sem área de referência, sem 
indexação

• Resgatar os indicadores do Google Scholar 



Situação atual do GT 

• DAV vai fazer simulações com as áreas, para 
verificar o impacto da mudança nas classificações

• DAV vai tentar identificar uma forma de recuperar 
as informações completas do índice h5 do Google 

Scholar. 



FICHA DE AVALIAÇÃO: Transicão

– Quadrienal 2013-2016

– Quadrienal 2017-2020

– Quadrienal 2021-2024



Quesitos / Itens Peso Sugestões e Comentários sobre o/s Quesito/Itens

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 do 
programa.

≥ 10%

Pode englobar aspetos dos itens 1.1 e 1.3
(acadêmico e profissional) da ficha anterior e/ou
outros que a área julgar necessário.

1.2 Perfil do corpo docente, e sua compatibilidade e 
adequação à Proposta do Programa. ≥ 10%

Pode engloba aspetos do item 2.1 da ficha
anterior (acadêmicos e profissional) e/ou outros
que a área julgar necessário.

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 do conhecimento".

≥ 10%

Pode englobar aspetos do item 1.2 da ficha
anterior ((acadêmicos e profissional) e/ou outros
que a área julgar necessário.

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

≥ 10%

O GT autoavaliação trará subsídios para a
definição de indicadores para esse item.



2 – Formação

2.1. Atuação dos docentes permanentes em relação às 

atividades de pesquisa e de formação do programa.

≥ 10%

Pode englobar aspetos de itens das fichas
anteriores : itens 2.2 e 2.3 (acadêmico e
profissional), 4.2 (acadêmico) e 4.3 (profissional
e/ou outros que a área julgar necessário.

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

≥ 10% 

Pode englobar aspetos do quesito 3 da ficha
anterior (acadêmico e profissional)e/ou outros que
a área julgar necessário. Por exemplo, avaliação de
trabalhos de conclusão mais relevantes, similar ao
Prêmio CAPES de Tese.

2.3. Qualidade da produção de discentes e egressos. ≥ 10%

Pode englobar aspetos do item 3.3 da ficha
anterior e dos itens do quesito Produção
Intelectual, relacionados aos discentes e/ou
egressos e/ou outros que a área julgar necessário



3 – Impacto na Sociedade  

3.1. Impacto e caráter inovador da produção intelectual –
bibliográfica, técnica e/ou artística - em função da 
natureza do programa.

≥ 10%

Pode englobar aspetos do quesito Produção
Intelectual da ficha anterior e/ou outros que a área
julgar necessário a avaliação de produções mais
relevantes. Item insere a dimensão inovação na
avaliação que será contemplada ou não em função
das características da área e o estágio atual de seus
programas.

3.2. Destino, atuação e avaliação dos egressos do 
programa em relação à formação recebida.

≥ 10%

Os dados viriam do estudo de egressos do CGEE,
não dos programas, e as áreas deveria trabalhar nos
indicadores.

3.3.  Impacto da inserção social e econômica do programa. 

≥ 10 %

Pode englobar aspetos do item 5.1 da ficha anterior
(acadêmicos e profissional) e/ou outros que a área
julgar necessário.

3.4. Visibilidade nacional e internacional do programa.

≥ 10%

Pode englobar aspetos do item 5.2 e 5.3 
(acadêmico) e 5.2, 5.3 e 5.4 (profissional) da ficha 
anterior, e/ou outros que a área julgar necessário, 
bem como a avaliação da internacionalização em 
função das características da área e o estágio atual 
de seus programas.



Reunião de Meio Termo - INTER

• 1º - 04 de Outubro/2019

• CAPES

• Auditório

• Salas T, V, U, J,Q 



• adelaide@ufabc.edu.br

• afalario@iq.usp.br

• afalario@gmail.com

• adelaide@ufabc.edu.br

• afalario@iq.usp.br

• afalario@gmail.com

mailto:adelaide@ufabc.edu.br
mailto:afalario@iq.usp.br
mailto:afalario@gmail.com


As mudanças pelas quais a humanidade passa

exigem novas formas de 

pensar, pesquisar, ensinar 

e repassar para a 

sociedade



Surgem “naturalmente” novas áreas de conhecimento 

pela convergência de duas ou mais áreas existentes:

CIÊNCIAS AMBIENTAIS



MATERIAIS 

(nanotecnologia)



BioQuímica, BioFísica, BioÉtica

BIOTECNOLOGIA



ENERGIA



AGRONEGÓCIO



GERONTOLOGIA



CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS









UFABC Rankings
 THE Young Universities 2017 

 #150-#200 band
 #18 Millennial Universities

 THE 2016-2017 (World)
 #601-#800 band

 THE Latin America 2016
 #18:LA; #9: Brazil; #5: BR Federal Universities

 THE BRICS 2017
 #167

 U.S. News Best Global Universities Rankings – 2017
 #4: Brazil; #9: LA; #459: World; #6 World (international collaboration)

 Nature Index 2016
 #6 in Brazil

 CWUR
 2015: #12 in Brazil, #914 worldwide

 RUF (Brazilian ranking) 2013, 2014, 2015, 2016
 #1 in internationalization in Brazil

 INEP (Evaluation of HEI in Brazil) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 Grade 5 (highest)


