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Programa Erro Zero pretende valorizar os 117 programas de pós-graduação nos processos de avaliação da Capes

Por uma
boa avaliação
da Capes
Aplicativo on-line ajuda na
elaboração de relatórios dos
programas de pós-graduação

Case de sucesso
O aplicativo da Unesp
já é usado por outras
universidades brasileiras,
como USP, Universidade
Estadual de Londrina e
Universidades Federais
de Viçosa, Lavras, Paraná
e Santa Catarina.

A

Pró-Reitoria de
Pós-Graduação
(Propg) desenvolveu
um novo software para
auxiliar os coordenadores
dos programas de pós-graduação da Unesp a
preencher os relatórios
anuais que são enviados
à Capes (Coordenação
de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível
Superior), agência de
fomento à pesquisa que
a cada três anos realiza
uma avaliação de todos
os cursos de mestrado e
doutorado do país.
A criação do Sistema
de Análise de Dados
DataCapes (Sadd),
que desde o início do
ano está disponível
totalmente para uso
on-line, integra as ações
do Programa Erro Zero de
Preenchimento do Coleta
Capes, uma iniciativa
da Propg que busca
uma maior valoração
dos 117 programas
de pós-graduação
da Universidade nos
processos de avaliação
da Capes e de agências
internacionais.
“Há seis anos, a Unesp
foi a primeira a implantar

um programa com esse
enfoque”, salienta a pró-reitora de Pós-Graduação,
Marilza Vieira Cunha
Rudge. “Visa corrigir erros
de preenchimento para
que tudo aquilo o que é
enviado para avaliação
esteja correto e reflita a
real produção de cada
programa.”
O aplicativo identifica
desde espaços em branco
até dados mais complexos,
como a ausência de
alunos orientados para
um professor integrante
de um programa da pós-graduação, de acordo com
a Propg. “O sistema está
integrado aos bancos de
dados da Pró-Reitoria e da
Capes, permitindo uma
avaliação mais consistente
das informações
fornecidas”, explica João
de Deus Pereira Júnior,
da área de Aplicativos
Capes e Desenvolvimento
de Sistemas para a Pós-Graduação da Unesp
e responsável pelo
desenvolvimento do
software.
O aplicativo, que foi
registrado pela Agência
Unesp de Inovação
(Auin), pode ser acessado

pela Internet. Além de
identificar os erros, o
sistema produz relatórios
que auxiliam na gestão
dos programas. Por
exemplo, o sistema
elabora um documento
sobre a atividade docente
de todos os professores
envolvidos na pós-graduação.
Consultores
Como parte das ações
do Erro Zero, também
foi realizada, entre
27 de fevereiro e 2 de
março, uma reunião de
30 docentes da Unesp
encarregados de analisar
os relatórios anuais de
atividades dos programas
de pós-graduação.
Os professores, com
comprovada experiência
no sistema de avaliação da
Capes, destacam os pontos
fortes de cada programa,
assim como dão sugestões
para o preenchimento
adequado dos documentos.
Após esse trabalho, os
relatórios foram avaliados
pelos coordenadores
dos programas. Os
documentos devem ser
enviados para a Capes
até o dia 18 de abril.

