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Lei no 8.405 – jan/1992
CAPES tem como finalidade: 
coordenar e avaliar cursos, e 

estimular a formação de recursos 
humanos altamente qualificados 
para a docência, a pesquisa e as 

demandas da sociedade.

Coordenação de Aperfeiçoamento 
do Pessoal de Nível Superior 

Agência de fomento e avaliação do
Sistema Nacional de Pós-Graduação

do Brasil, criada em 1951.

Anísio Teixeira



Avaliação da Pós-Graduação Stricto Sensu

www.capes.gov.br

A avaliação da pós-graduação, criada em 1976, é um instrumento de grande importância à concessão de
auxílios, tanto por parte das agências de fomento nacionais, como dos organismos internacionais.

Além do acompanhamento anual, todos os programas de pós-graduação stricto sensu são submetidos a uma
criteriosa avaliação periódica, cujos resultados são publicamente divulgados. Essa avaliação, atualmente, é
realizada a cada 4 (quatro) anos.

Os programas recebem notas na seguinte escala: 1 e 2, tem canceladas as autorizações de funcionamento e o
reconhecimento dos cursos de mestrado e/ou doutorado por ele oferecidos; 3 significa desempenho regular,
atendendo ao padrão mínimo de qualidade; 4 é considerado um bom desempenho e 5 é a nota máxima para
programas com apenas mestrado. Notas 6 e 7 indicam desempenho equivalente ao alto padrão internacional.

O Ministério da Educação, por meio do Conselho Nacional de Educação, reconhece os resultados da avaliação
dos cursos novos e da Avaliação Periódica da Capes.

http://www.capes.gov.br/
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Avaliação da Pós-Graduação Stricto Sensu

Período Total

2010-2012 1.498.111

2013-2016 2.752.218

9.723.756 
autores



Trienal 2010 - 2012

• Importação do CV Lattes: CPF do autor principal;

• Identificação de duplicidades na Semana da Avaliação Trienal;

• Sem o auxílio de sistemas.



Quadrienal 2013-2016

• Dificuldade na identificação de coautores;

• UFRN: 43.171 pares distintos de produções totais semelhantes -> algoritmo distância 

Levenshtein:

𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎



Quadrienal 2013-2016

• Informatica Data Quality: 10.281 pares distintos de artigos semelhantes -> algoritmo 

Bigram:

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠

• 53.072 foram glosadas (49,64%)



Perspectivas

Desambiguação

Identificação 
única de 
autores e 
coautores

Dados e 
informações 

mais 
qualificadas



Referências 

https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/origens-do-
produtivismo-academico-e-o-caminho-do-impacto-social-do-conhecimento

https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/origens-do-produtivismo-academico-e-o-caminho-do-impacto-social-do-conhecimento


Obrigado pela atenção!
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