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Justificativa 

Trata-se de um curso nota 6 desde a trienal de 2010. A proposta do curso é coerente e consistente em

todas as suas dimensões, evidenciando três linhas de pesquisa articuladas entre si e com a área de

concentração.

Os projetos de pesquisa são desenvolvidos em laboratórios bem dimensionados, equipados e

equilibrados entre as linhas de pesquisa.

Merece destaque a consolidação de redes nacionais e internacionais pautadas em conjunto de projetos

de pesquisa envolvendo número representativo de docentes e discentes. O programa de pós-graduação

indica intercâmbios com instituições federais e estaduais (UFAP, UFMT, UFMG e UEG), assim como com

instituições na América do Sul e Central (Chile, Venezuela e México), por meio do programa de bolsas da

Organização dos Estados Americanos - OEA), EUA e Europa.

Destes convênios, vislumbra-se participação de seus docentes em eventos internacionais e associação

dos mesmos na produção de trabalhos científicos qualificados, bem como realização de estágios de

discentes no exterior.

Ficha de Avaliação/Reconsideração

GEOGRAFIA

Data da Publicação (Avaliação): 20/09/2017 Data da Publicação (Reconsideração): 20/12/2017

Parecer da comissão de área

1 – Proposta do Programa

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de
concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta
curricular.

50.0 Muito Bom Muito Bom

1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro,
contemplando os desafios internacionais da área na produção do
conhecimento, seus propósitos na melhor formação de seus alunos, suas
metas quanto à inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os
parâmetros da área.

20.0 Bom Bom

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 30.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Muito Bom Muito Bom
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O programa promoveu uma reestruturação no período avaliado, tendo reduzido a área de concentração

de 2 para 1 e as linhas de pesquisa de 5 para 3.  Manteve 30 docentes permanentes e 5 colaboradores

ao longo do quadriênio. Aumentou o número de projetos com fomento tendo também aumentado o

número de docentes bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq.

Os projetos guardam coerência e articulação com as linhas de pesquisa e esta com a área de

concentração. O Programa apresenta uma proposta adequada de planejamento futuro, embora não

defina ações a serem implementadas e metas a serem alcançadas. A infraestrutura de apoio didático,

administrativo e de pesquisa é adequada às demandas do programa que contemplam ensino, pesquisa e

extensão. Há laboratórios mantidos com recursos de agências de fomento.  

 
Justificativa Reconsideração 

Não se aplica 

 

 

 

 
Justificativa 

O perfil, titulação e diversificação na origem de formação é completamente adequado à proposta do

programa. Todos encontram-se envolvidos em pesquisas, orientam e atuam em atividades concernentes

à pós-graduação e na graduação. A formação de redes de pesquisa alavanca relações inter-institucionais

e internacionais. A relação entre Docentes Permanentes e Colaboradores atende ao especificado pela

CAPES se notando um quadro positivo de atuação dos mesmos no quadriênio.

Há boa distribuição nas linhas de pesquisa e na oferta de disciplinas obrigatórias e optativas. A

contribuição dos docentes para a formação dos futuros ingressantes está presente na quantidade de

Ficha de Avaliação/Reconsideração

2 – Corpo Docente

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na
origem de formação, aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade
e adequação à Proposta do Programa.

25.0 Muito Bom Muito Bom

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às
atividades de pesquisa e de formação do programa. 25.0 Muito Bom Muito Bom

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os
docentes do programa. 35.0 Muito Bom Muito Bom

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de
pesquisa na graduação, com atenção tanto à repercussão que este item
pode ter na formação de futuros ingressantes na PG, quanto (conforme a
área) na formação de profissionais mais capacitados no plano da
graduação. Obs.: este item só vale quando o PPG estiver ligado a curso
de graduação; se não o estiver, seu peso será redistribuído
proporcionalmente entre os demais itens do quesito.

15.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Muito Bom Muito Bom
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alunos de Iniciação Científica, programas como PIBID e monitoria.  

 
Justificativa Reconsideração 

Não se aplica. 

 

 

 

 
Justificativa 

Os docentes do programa formaram na quadrienal mestres (85)  e doutores (53), correspondendo a 3,94

produtos por docente do programa e 4,62 por Docente Permanente. A distribuição das orientações é

muito boa, tanto no doutorado quanto no mestrado. As teses e dissertações se encontram listadas na

página do programa. A análise da eficiência do programa na formação de mestres bolsistas é similar aos

não bolsista (26,5 meses). Por outro lado, o tempo de formação de doutores é ligeiramente menor entre

os bolsistas (Bolsistas 42,66 e não bolsista 46,25). O tempo de formação de mestre e doutor está abaixo

do da área.

Quanto à produção de discentes autores, foram 80 artigos em periódicos dos estratos A1 a B2, 371

trabalhos completos em anais de eventos, 78 capítulos de livros e 28 obras completas.

 

  

 
Justificativa Reconsideração 

Não se aplica. 

 

Ficha de Avaliação/Reconsideração

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de
avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do
corpo discente.

25.0 Muito Bom Muito Bom

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no
período de avaliação em relação aos docentes do programa. 20.0 Bom Bom

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes
autores da pós-graduação e da graduação (no caso de IES com curso de
graduação na área) na produção científica do programa, aferida por
publicações e outros indicadores pertinentes à área.

35.0 Bom Bom

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas:
Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas
titulados.

20.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Muito Bom Muito Bom

4 – Produção Intelectual
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Justificativa 

Embora tenha havido uma redução significativa na publicação de livros, de 75 em 2013 para 33 em 2016,

houve um aumento na produção de artigos em periódicos de 239 (no quadriênio 2010-2013) para 311 no

quadriênio 2023-2016. A publicação de artigos completos em anais de evento científico triplicou no

período, publicação qualificada como Muito Boa.

 

46% dos docentes permanentes publicaram pelo menos 1 vez em periódico A1 e 76% pelo menos 1 vez

em periódico A2. A produção de artigos, capítulos e obras completas está bem distribuída entre os

docentes.

 

No geral, os docentes permanentes da IES possuem publicação qualificada. A pontuação obtida no

quadriênio, de 344,83 pontos , o insere a produção do programa no quartil superior de  344 a 826,25

pontos (MB). 46,67% dos DP’s do programa possuem perfil representativo de programas 5.

 

A produção é bem distribuída por docente e representativa de um contingente a envolver 17 DP's com

pontuação acima da mediana da área: 200. Considerando os estratos superiores do qualis, 86,7%  dos

Docentes Permanentes publicaram em periódicos A1 e A2 e 6,7% em L4 e L3.

 

A Produção técnica também é bem distribuída, tendo o programa atingido uma pontuação de 29,16

pontos e 17,67, respectivamente em anais e técnica.

 

A UFG obteve o índice H 6, contribuindo para o índice oito docentes permanentes (24,2% DP's do

programa). O diferencial é que os citados docente têm formação nos decênios de 1990-1999 (12,12%),

2000-2009 (57,57%), representando uma certa jovialidade em relação aos outros centros de formação

consolidados. Além disso, o programa apresenta a inserção de jovens doutores 2010-atual (27,27%). Da

análise desta produção é possível verificar algum nível de especialização do mesmo nas temáticas de

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 40.0 Muito Bom Muito Bom
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
permanente do Programa. 30.0 Muito Bom Muito Bom

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas
relevantes. 10.0 Muito Bom Muito Bom

4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for
pertinente. - Não Aplicável Não Aplicável

4.5. Produção qualificada adicional. 20.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Muito Bom Muito Bom
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Ensino de Geografia, Mapeamento, Solos-Geomorfologia.

 

  

 
Justificativa Reconsideração 

No domínio da produção intelectual e técnica, a UFG-Go apresenta pontuação relativa ao quartil superior,

MUITO BOM. A distribuição da mesma nos estratos superiores A1 e A2 envolve, respectivamente, 46% e

76% dos DP´s do programa, o que perfaz um total de 86,7% de DP's com produção nestes estratos. Nos

livros também atinge percentual não negligenciável, 6,7% dos DP´s, denotando, assim, uma produção

qualificada.

 

Do apresentado acima, a Comissão de Avaliação indicou conceito Muito Bom ao item 4.2, relativizando o

dado do programa em questão (46,67%), que para a área deveria atingir 50% de DP's com pontuação

igual ou superior à mediana de 200.

 

Tal decisão ainda foi respaldada-reforçada na consideração da produção adicional qualificada, expressão

da construção do IH dos programas da área. A UFG-GO possuí IH6, dentre os maiores da área e que

embasou a atribuição do conceito Muito Bom.

 

É nos termos mencionados que a Comissão de Avaliação indicou o conceito MUITO BOM no quesito

produção intelectual e que está sendo seguido pela Comissão de Reconsideração. 

 

 

 

 
Justificativa 

O programa tem cumprido a importante missão de qualificação de recursos humanos, materializada pela

aprovação de seus egressos em concursos públicos em várias instituições de ensino superior e órgãos

públicos. Houve participação de docentes nas unidades da UFG em Jataí e Catalão, interior do estado.

Ficha de Avaliação/Reconsideração

5 – Inserção Social

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 40.0 Muito Bom Muito Bom
5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de
pesquisa e desenvolvimento profissional relacionados à área de
conhecimento do programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e
da pós-graduação.

40.0 Muito Bom Muito Bom

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa a sua atuação. 20.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Muito Bom Muito Bom
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Destaca-se, também, o envolvimento de docentes e discentes na organização de eventos importantes

para a área.

O programa desenvolve DINTER com a Universidade Federal do Amapá desde 2016, demonstrado o

desenvolvimento de solidariedade acadêmica e capacidade de nucleação.  Possui parceria com

universidades estrangeiras, com destaque para os intercâmbios de discentes e docentes para

compartilhamentos de projetos de pesquisa e formação acadêmica com universidades africanas

(Universidade Pedagógica e Universidade Eduardo Mondiane, ambas em Moçambique) e universidades

latino-americanas (Universidade de Buenos Aires - Argentina, Universidade Chiapas – México, PUC de

Valparaíso), houve importantes missões acadêmicas de docentes em universidades nos Estados Unidos

(University  Maryland e no Massachusetts Institute of Tecnology).

Há um significativo envolvimento de docentes e discentes na organização de eventos importantes para a

área, contribuindo para visibilidade regional e nacional do Programa. Houve investimentos relevantes no

quesito visibilidade e transparência em seu site oficial para o público mais específico de suas atividades.

Todavia, se faz necessário ampliar a visibilidade de sua inserção social, da produção de teses e

dissertações para consulta pública, assim como dos projetos, parcerias e convênios nacionais e

internacionais.   

 
Justificativa Reconsideração 

Não se aplica. 

 

 

 

 
Apreciação da Avaliação 

O Programa apresenta qualidade dos dados na apresentação da proposta de organização de do curso,

nas estratégias de formação e explicitação da estrutura curricular em execução. O mesmo pode ser

afirmado em relação ao desenvolvimento de projetos e parcerias institucionais. As informações

concernentes às atividades de ensino, pesquisa e produção científica dos docentes são igualmente

apresentadas com consistência, assim como apresenta informações precisas sobre as atividades de

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Qualidade dos Dados

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
1 – Proposta do Programa - Muito Bom Muito Bom
2 – Corpo Docente 15.0 Muito Bom Muito Bom
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 35.0 Muito Bom Muito Bom
4 – Produção Intelectual 35.0 Muito Bom Muito Bom
5 – Inserção Social 15.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Muito Bom Muito Bom
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formação e produção acadêmicas concernentes ao conjunto dos discentes.  

 

  

 
Apreciação da Reconsideração 

Não se aplica. 

 

 

 

 
Apreciação: O Programa apresenta qualidade no atendimento a todos os quesitos e itens exigidos de um curso nota

6. Sua proposta pedagógica é consistente, a produção intelectual se insere na frequência muito bom da área (344-

826), atingindo 344,83 pontos. Consiste em uma produção qualificada e diversificada entre as linhas de pesquisa,

que se reflete no IH do programa (6).

 

O programa de pós-graduação indica intercâmbios com instituições federais e estaduais (UFAP, UFMT, UFMG e

UEG), assim como com instituições na América do Sul e Central (Chile, Venezuela e México), por meio do programa

de bolsas da Organização dos Estados Americanos - OEA), EUA e Europa.

 

42% da produção do programa concentra-se nos estratos superiores A1 + A2. A atuação solidária com a África

merece destaque. O programa possui um bom número de docentes com bolsa em produtividade em pesquisa.

 

O programa destaca-se como um importante centro de formação de mestre e doutores em nível regional e nacional.

Do apresentado, e no sentido de reforçar indicação à nota 6, a comissão de avaliação procedeu a utilização de uma

planilha específica, voltada à apreensão do nível de internacionalização do programa e que permitiu verificar: i.

esforço do programa com publicação de 0,47 artigos por DP em periódicos internacionais (com FI); ii. atingimento de

pontuação de 67 em relação ao nível de internacionalização. 

 
Apreciação Reconsideração: Do apresentado, e no sentido de reforçar indicação à nota 6, a comissão de avaliação

procedeu a utilização de uma planilha específica, voltada à apreensão do nível de internacionalização do programa e

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Quesitos de Excelência

Atribuição de notas 6 e 7

Itens de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
Nível de desempenho (formação de doutores e produção
intelectual) diferenciado em relação aos demais programas da
área; e desempenho equivalente ao dos centros internacionais
de excelência na área (internacionalização e liderança).

- Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
CONCEITO DA COMISSÃO Muito Bom Muito Bom
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que permitiu verificar: i. esforço do programa com publicação de 0,47 artigos por DP em periódicos internacionais

(com FI); ii. atingimento de pontuação de 67 em relação ao nível de internacionalização. 

 

 

 

 
Justificativa 

O Programa apresenta qualidade no atendimento a todos os quesitos e itens exigidos de um curso nota 6.

Sua proposta pedagógica é consistente, a produção intelectual se insere na frequência muito bom da área

(344-826), atingindo 344,83 pontos. Consiste em uma produção qualificada e diversificada entre as linhas

de pesquisa, que se reflete no IH do programa (6).

 

O programa de pós-graduação indica intercâmbios com instituições federais e estaduais (UFAP, UFMT,

UFMG e UEG), assim como com instituições na América do Sul e Central (Chile, Venezuela e México), por

meio do programa de bolsas da Organização dos Estados Americanos - OEA), EUA e Europa.

 

42% da produção do programa concentra-se nos estratos superiores A1 + A2. A atuação solidária com a

África merece destaque. O programa possui um bom número de docentes com bolsa em produtividade em

pesquisa.

 

O programa destaca-se como um importante centro de formação de mestre e doutores em nível regional e

nacional.

Do apresentado, e no sentido de reforçar indicação à nota 6, a comissão de avaliação procedeu a

utilização de uma planilha específica, voltada à apreensão do nível de internacionalização do programa e

que permitiu verificar: i. esforço do programa com publicação de 0,47 artigos por DP em periódicos

internacionais (com FI); ii. atingimento de pontuação de 67 em relação ao nível de internacionalização.  

 
Justificativa na reconsideração 

O programa da UFG-GO dispõe de uma produção intelectual qualificada inserida no quartil superior e

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Parecer da comissão de área sobre o mérito do programa

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação Reconsideração
1 – Proposta do Programa - Muito Bom Muito Bom
2 – Corpo Docente 15.0 Muito Bom Muito Bom
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 35.0 Muito Bom Muito Bom
4 – Produção Intelectual 35.0 Muito Bom Muito Bom
5 – Inserção Social 15.0 Muito Bom Muito Bom

Avaliação Reconsideração
Nota 6 6
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distribuída em veículos dos estratos superiores (A1, A2, L4 e L3). Seu nível de inserção nacional e

internacional é verificado em um conjunto de convênios. No primeiro caso, com destaque para projeto

DINTER com a região Norte e, no segundo, projeto de ação solidária com a África. Sua infraestrutura é

muito boa, ocupando um prédio exclusivo e a dispor de laboratórios equipados.

 

Do apresentado, a sistemática de avaliação dos cursos indicados à nota 6, pela comissão de avaliação,

aponta resultados a validar o perfil supramencionado. Considerando o nível de internacionalização, a IES

em questão atingiu uma pontuação de 67 pontos e seus DP's publicaram 0,47 artigos em periódicos com

fator de impacto. Denota-se nível de internacionalização e de nucleação que justificam a indicação à nota

6 pela Comissão de Avaliação, acompanhada por esta Comissão de Reconsideração. 

 

 

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

ANTONIO CARLOS VITTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INÁ ELIAS DE CASTRO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CRISTINA HELENA RIBEIRO ROCHA AUGUSTIN
(Coordenador Adjunto de Programas Acadêmicos)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ANGELO SZANIECKI PERRET SERPA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
HELENA COPETTI CALLAI UNIV. REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO SUL
ALVARO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE

JANEIRO
LUIS ANTONIO BITTAR VENTURI UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

MÁRCIO ROGERIO SILVEIRA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
SILVIO CARLOS RODRIGUES UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
LISANDRA PEREIRA LAMOSO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
CELSO DONIZETE LOCATEL UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

MARGARETE CRISTIANE DE COSTA TRINDADE AMORIM UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA
FILHO ( PRESIDENTE PRUDENTE )

CENIRA MARIA LUPINACCI UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA
FILHO ( RIO CLARO )

LANA DE SOUZA CAVALCANTI (Coordenador Adjunto de
Programas Profissionais)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

MARIA MONICA ARROYO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DORISVALDER DIAS NUNES UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

JORGE LUIZ BARBOSA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
MARIA GORETTI DA COSTA TAVARES UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
ALEXANDRE MAGNO ALVES DINIZ PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

ADRIANO SEVERO FIGUEIRO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
EUSTOGIO WANDERLEY CORREIA DANTAS (Coordenador

de Área)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

EDIVALDO LOPES THOMAZ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE

Membros da Comissão de Reconsideração
Nome Instituição

CRISTINA HELENA RIBEIRO ROCHA AUGUSTIN
(Coordenador Adjunto de Programas Acadêmicos)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do programa.  

Recomendações da Comissão ao Programa. 

Recomenda-se a inclusão de teses e dissertações defendidas na página do programa. 

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa? 

Não 

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação? 

Não 

A Comissão recomenda a mudança de modalidade do programa? 

Não 

 

Justificativa 

O CTC-ES ampliado, em sua 173ª reunião, destinada a avaliar os programas de excelência e os

programas profissionais analisados durante a Quadrienal 2017, atribuiu nota 5 ao Programa de Geografia

da UFG não acompanhando a área. O CTC-ES considerou que o Programa não atendeu os parâmetros

da área de avaliação no que diz respeito ao perfil mínimo de seus Docentes Permanentes e por ter

produção intelectual abaixo dos demais programas com perfil para a nota 6. 

 
Justificativa na Reconsideração 

A comissão de Área que avaliou o pedido de reconsideração do Programa de Geografia da UFG

recomenda o conceito 6, acatando o recurso e destacando os indicadores de nucleação e parcerias

internacionais assim como indicadores de produção internacional. O exame dos indicadores de

internacionalização utilizados pela Área, nos leva a discordar da nova avaliação, com base nos seguintes

argumentos: a) o indicador de produtividade do programa (295,7 pôs) o situa na 24a posição no conjunto

Ficha de Avaliação/Reconsideração

Membros da Comissão de Reconsideração
Nome Instituição

SONIA REGINA ROMANCINI UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
ROBERTO ARNALDO TRANCOSO GOMES UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

EUSTOGIO WANDERLEY CORREIA DANTAS (Coordenador
de Área)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Complementos

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final
Avaliação Reconsideração

Nota 5 5
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dos Programas da Área; b) em relação à distribuição da produção pelos docentes, o Programa possui

34,5% dos docentes que não atendem o critério de produção de um programa nota 5, situando, neste caso

em 18o. lugar no conjunto da Área; c) quanto à internacionalização, o indicador de publicação em

periódicos estrangeiros aponta um índice de 0,47 o que situa o programa em 6o. lugar entre os 10

programas que foram examinados para a nota 6 ou 7; no entanto, considerando todos os indicadores de

internacionalização o programa obteve o escore 66, situando-se em 9o. lugar entre os 10 programas

candidatos aos estratos superiores. Assim, embora existam muitos indicadores positivos de

institucionalização de parcerias e convênios, os indicadores de produção e de produção internacional não

justificam a ascensão do Programa para a nota 6. Assim o CTC-ES ampliado, em sua 175ª reunião,

destinada a avaliar os pedidos de reconsideração dos resultados da 1ª etapa da Quadrienal 2017,

recomenda a manutenção da nota 5. 
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