O Projeto de Informatização da
CAPES
Sistema de Avaliação - SAV
Características Específicas do SAV
A característica ímpar do SAV, no contexto dos Sistemas CAPES, é que sua configuração
necessita levar em conta não apenas a cultura interna da instituição (hábitos, terminologia, etc..),
mas também a perspectiva do usuário externo, aqui considerado como a fonte primária de
alimentação do Sistema. Merecem menção especial, portanto, os seguintes aspectos do projeto
do SAV:
• Os dados coletados nos cursos de pós-graduação, disponíveis no âmbito do SAV, constituem a
chamada Memória da Pós-Graduação; por demanda da Diretoria de Avaliação, o tratamento ao
qual estes dados serão submetidos deve atender não apenas aos objetivos dos processos de
avaliação ou de análise interna na CAPES, mas a outras finalidades, internas e externas.
Ilustram esta postura, os contatos mantidos com o IBICT para que os dados sobre teses
fossem utilizados em seu Banco de Teses; igualmente, os dados devem estar disponíveis para
utilização pelas IES’s ou por entidades e individuos para tal autorizados pela CAPES.
• O processo de coleta de dados nos cursos foi integralmente revisto, tanto em relação ao seu
conteúdo quanto com respeito a interface informatizada. Ambos foram submetidos, em várias
ocasiões, a grupos de docentes com experiência e representatividade nos processos de
avaliação e consultoria das agências públicas de fomento (CAPES, CNPq, FINEP, Fundações
Estaduais, etc.). A Aplicação Coleta foi discutida na Sub-Reitoria de Pós-Graduação e
Pesquisa da UFMG, a qual apresentou-se para atuar como um dos locais de testes. A nova
interface foi desenvolvida em bases tecnológicas mais aperfeiçoadas, incorporando uma série
de características há muito reclamadas pelas coordenações dos cursos.
• O processo de coleta passa a prescindir dos disquetes como meio de transmissão de dados
entre a CAPES e as IES’s. Esta transmissão ocorrerá através da RNP - Rede Nacional de
Pesquisas. Esta modalidade de ligação está concebida com a capacidade de ser utilizada
como meio preferencial de comunicação entre a CAPES e as IES’s.
• Os consultores do processo de avaliação passam a contar com um módulo da Aplicação
Avaliação de Cursos para seu uso direto. Este módulo será útil para registro das apreciações
parciais, na construção de visões consolidadas e na elaboração dos documentos finais do
processo. O resultado da avaliação passa a estar imediatamente disponível para a Diretoria de
Avaliação.

Scire – COPPE/UFRJ

O Projeto de Informatização da CAPES • 1

As Aplicações do SAV

Gestão de Cursos
Instrumento de auxílio aos técnicos da CAPES no acompanhamento de processos de
cadastramento, reestruturações, desativações e reativações de cursos, assim como na
atividades relativas às reuniões do GTC - Grupo Técnico-Científico e no acompanhamento da
implemantação de suas decisões. Mantém o cadastro geral dos cursos de pós-graduação.

Acompanhamento de Visitas
Instrumento de auxílio aos técnicos da CAPES na programação e acompanhamento das visitas
a cursos, auxiliando a formação das equipes de consultores, agendando as visitas e
registrando seus relatórios. Interligada à Aplicação SAI-Gestão de Transportes para
processamento de pagamento de diárias e emissão de passagens.

Cadastro de Consultores
Instrumento de auxílio aos técnicos da CAPES, auxiliando na escolha de consultores ad hoc (I)
para apreciação de processos em tramitação nas Diretorias de Programas e de Avaliação, (ii)
para a composição de comissões de visita e avaliação de cursos ou (iii) para atender
necessidades específicas de assessoramento da CAPES.

COLETA - Módulo Programa
Coleta de dados nos programas de pós-graduação, entre outros fins, para a avaliação dos
programas de pós-graduação e para constituição da chamada “memória da pós-graduação”,
que é o acervo de informações consolidadas sobre o Sistema Nacional de Pós-Graduação SNPG. A coleta de dados objetiva ainda prover a CAPES de informações necessárias ao
planejamento dos seus programas de fomento e delineamento de suas políticas institucionais.

COLETA - Módulo Reitoria
Administra e consolida o processo de coleta dos programas de pós-graduação de cada IES [via
rede ou disquetes]; administra a remessa de dados para a CAPES, via Internet.

COLETA - Módulo CAPES
Administra o processo de coleta no conjunto das IES'
s, em conjunto com o módulo Reitoria, via
Internet; administra a entrada dos dados coletados no banco de dados da CAPES.
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Deadalus
Aplicação residente na CAPES com o objetivo de tratar estatisticamente e consolidar os dados
coletados, preparando-os para divulgação, alimentação de bancos de dados externos e para o
processo de avaliação dos cursos de pós-graduação.

Qualis
Aplicação residente na CAPES. Instrumento de auxílio às Comissões de Avaliação para
classificação dos veículos e eventos de divulgação da produção bibliográfica [periódicos,
jornais e revistas; congressos e eventos similares] cadastrados pelos Programas de PósGraduação na Aplicação Coleta de Dados. Esta classificação é feita em termos de circulação e
qualidade: internacional, nacional ou local e A, B, C ou não classificado.

Avaliação de Programas
Instrumento informatizado para utilização direta da Comissão de Avaliação de Cursos, auxilia a
Comissão no procedimento de avaliação de cada programa e na elaboração do documento de
área. Aplicação residente na CAPES.

Acompanhamento da Avaliação
Instrumento de auxílio aos técnicos da CAPES que acompanham o processo de avaliação, na
organização da agenda, formação das comissões, sistematização dos relatórios e demais
atividades pré- e pós-avaliação.

Cadastramento SNPG - Módulo Programa
Coleta de dados com o objetivo de cadastrar Cursos e Programas de Pós-Graduação strictusensu do país. O registro dos Cursos e Programas presta-se principalmente para a etapa inicial
do processo de sua recomendação pela CAPES. Os dados coletados são integrados à
chamada “memória da pós-graduação”, que é o acervo de informações consolidadas sobre o
Sistema Nacional de Pós-Graduação - SNPG. A coleta de dados objetiva ainda prover a
CAPES de informações necessárias ao planejamento dos seus programas de fomento e
delineamento de suas políticas institucionais.

Cadastramento SNPG - Módulo Reitoria
Administra e consolida o processo de coleta dos programas de pós-graduação de cada IES [via
rede ou disquetes]; administra a remessa de dados para a CAPES, via Internet.
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Cadastramento SNPG - Módulo CAPES
Administra o processo de coleta no conjunto das IES'
s, em conjunto com o módulo Reitoria, via
Internet; administra a entrada dos dados coletados no banco de dados da CAPES. Geração de
indicadores e emissão de relatórios para subsidiar a recomendação dos programas e cursos.

Acompanhamento SNPG
Instrumento de auxílio aos técnicos da CAPES no acompanhamento de processos de
recomendação de Programas e Cursos pelo CTC – Conselho Técnico e Consultivo da CAPES
e seu posterior cadastramento no Sistema Nacional de Pós-Graduação – SNPG.
Mantém o cadastro geral dos Programas de Pós-Graduação e seus respectivos conceitos.

Recomendação SNPG
Instrumento informatizado para utilização direta da Comissão de Avaliação de Cursos, auxilia a
Comissão no procedimento de recomendação de programas e cursos. Aplicação residente na
CAPES.

Interligações
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