
Peso PPGEnf PPGBBio PPGQ MACSA

A
A Potencial de crescimento e consolidação
do(s) PPG(S)

2

1

Histórico do curso ou PPG – (criação,
caracterização do curso, evolução na avaliação
da CAPES, linhas de pesquisa existentes e etc,
conforme dados da Base Sucupira).

10 9.5 8.5 8

2
Produção científica (conforme dados da Base
Sucupira). 8.5 9 8 6

3

Atuação no Programa Institutos Nacionais de
Ciência e Tecnologia (INCT) e nos Programas de
Iniciação Científica e Tecnológica, bem como em
redes de pesquisa nacionais e/ou internacionais
(conforme dados declarados)

10 8 8.5 6

4
Base científica – (grupos/núcleos de pesquisa,
institutos de observação, etc., ativos conforme
Diretório de Grupos de Pesquisa - DGP)

8 8 8 8

5

Interações externas do curso – (parcerias
com o setor empresarial: projetos com
empresas, incubadoras e parques
tecnológicos; parcerias com setor
governamental:município, estado, União,
órgão públicos, conforme dados declarados).

9 9 8 7

6
Projetos com financiamentos vigentes – (com
agências oficiais de fomento (CNPq, CAPES,
FINEP, FAPs, conforme dados declarados).

8 10 9 7

1.78 1.78 1.67 1.40

B

Viabilidade da execução das ações de
cooperação apresentadas, considerando o
tempo, os recursos institucionais e financeiros
previstos.

1 10 10 10 10



C

Contribuição da proposta para o
fortalecimento da formação de pesquisadores
em ciência e tecnologia e inovação nas áreas
específicas de conhecimento dos PPGs em
cooperação e na região de atuação da
Instituição de Origem.

1 9 10 10 10

D

Qualidade e viabilidade das redes de
pesquisa propostas, tendo em vista a
natureza e área específica de conhecimento
dos PPGs em cooperação e as ações de
fortalecimento e formação previstas
(considerar a existência de INCTs nos PPGs
da Instituição de Destino).

1 10 10 10 8

E
Potencial de impacto das ações de
cooperação propostas para o fortalecimento
dos PPGs não consolidados.

1 10 10 10 8

5.68 5.78 5.67 5.00


