Avaliação da Pós -Graduação

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

DOCUMENTO DE ÁREA
Capes
Período de Avaliação: 2001/2003
Área de Avaliação: 23 - ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS

A Comissão de Avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu da CAPES na
Área de Zootecnia e Recursos Pesqueiros, reunida no período de 12 a 16 de julho do
corrente ano, apresenta as seguintes considerações quanto à avaliação do triênio 2001-2003:
Critérios Utilizados na Avaliação dos Programas
No preenchimento dos quesitos da ficha de avaliação, a comissão da área de
Zootecnia e Recursos Pesqueiros seguiu os critérios da Grande Área de Ciências Agrárias
(Programas de Pós-Graduação das Áreas de Ciências Agrárias, Medicina Veterinária,
Zootecnia e Recursos Pesqueiros, e Ciência e Tecnologia de Alimentos) elaborados em
dezembro de 2003 pelos representantes e seus adjuntos de cada área.
Após o preenchimento dos quesitos da ficha de avaliação de todos os programas
utilizando os dados referentes ao ano de 2003, efetuou-se a avaliação da qualidade dos
dados, das atividades em cursos de graduação e das atividades de pesquisa e de extensão de
cada programa. Em seguida, foi realizada a síntese evolutiva do triênio 2001-2003 de cada
programa, com base nos dados/quesitos das três avaliações realizadas no triênio.
Estabelecimento dos Critérios para Atribuição dos Conceitos
Quando os dados de todos os programas estavam preenchidos, foi discutida a síntese
evolutiva de cada programa e com base nos dados gerais de todos os programas foram
estabelecidos os critérios mais importantes da área para atribuição dos conceitos aos
programas. Como norteamento, foi utilizado o perfil de programas da Grande Área de
Ciências Agrárias elaborado em dezembro de 2003, apresentados a seguir.
Perfil de um programa nota 3: O número médio mínimo de titulados/NRD6 por ano deve
ser 0,40. A produção intelectual média mínima de artigos/NRD6 por ano deve ser 1,00, em
periódicos indexados classificados em Qualis A e B.
Perfil de um programa nota 4: O número médio mínimo de titulados/NRD6 por ano deve
ser 0,60. A produção intelectual média mínima de artigos/NRD6 por ano deve ser 1,25, em
periódicos indexados classificados em Qualis A e B.
Perfil de um programa nota 5: O número médio mínimo de titulados/NRD6 por ano deve
ser 0,70. A produção intelectual média mínima de artigos/NRD6 por ano deve ser 1,50, em
periódicos indexados classificados em Qualis A e B.
Perfil de um programa nota 6: Atender aos itens de inserção internacional, apresentados a
seguir. Somente um dos quesitos avaliados poderá apresentar tendência dominante igual a
BOM e os demais deverão ser MUITO BOM. A qualidade e quantidade da produção
intelectual média mínima de artigos/NRD6 por ano deve ser 0,40, em periódicos indexados
classificados em Qualis A e B Internacional.
Perfil de um programa nota 7: Atender o perfil de excelência para nota 6 e a produção
intelectual média mínima de artigos/NRD6 por ano deve ser 0,80, em periódicos indexados
classificados em Qualis A e B Internacional.
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Inserção Internacional
Foram considerados como inserção internacional os seguintes ítens:
• quantidade e qualidade de publicações do NRD6 em periódicos internacionais;
• convênios de cooperação internacional;
• participação de alunos e docentes do programa em eventos internacionais relevantes
para a área;
• participação de professores convidados de instituições estrangeiras reconhecidas;
• treinamento de alunos de pós-graduação no exterior;
• treinamento de alunos de outras instituições do Brasil e do exterior no programa;
• participação de docentes do programa em consultoria internacional.
Atribuição dos Conceitos
Com base nos critérios citados anteriormente, a comissão de avaliação analisou e
discutiu a síntese evolutiva do triênio 2001-2003 e a situação de cada programa, e
recomendou a atribuição do conceito ao programa. Nos casos de recomendação de
mudança de conceito, para cima ou para baixo, houve a preocupação de se detalhar ao
máximo a justificativa da alteração. Para os programas recomendados como nota 6 e 7,
efetuou-se também, uma análise do histórico do programa, da captação de recursos, dos
prêmios recebidos, da situação dos egressos do programa e da proporção de docentes do
NRD6 com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.
Síntese dos Resultados
Em síntese, de trinta programas avaliados, dezenove programas foram
recomendados para manutenção da nota, oito para melhoria da nota e três para diminuição
da nota. A média das notas recomendadas aos programas avaliados foi 4,0.
A recomendação da distribuição dos conceitos foi mais concentrada nos níveis três e
quatro. Conforme apresentado no gráfico a seguir, um programa ficou recomendado para
nota 2, doze para nota 3, nove para 4, quatro para nota 5, dois para nota 6 e dois para nota
7.
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O número de titulados na Área de Zootecnia e Recursos Pesqueiros no triênio 20012003 foi de 1032 mestres e 315 doutores. O número médio de titulados/NRD6 por ano foi
de 0,79. A produção intelectual no triênio 2001-2003 foi de 2168 artigos em periódicos
indexados classificados em Qualis A e B. A produção média de artigos/NRD6 por ano foi
de 1,54, sendo 0,76 em periódicos internacionais A.
Brasília, 16 de julho de 2004.

3 de 3

