
UFRRJ - evolução da qualidade dos programas de pós-graduação 
stricto sensu 

 

De acordo com a Avaliação Quadrienal 2021 da Capes, 35% dos programas de pós-

graduação stricto sensu da UFRRJ subiram de nota em relação à avaliação anterior. 
 

A UFRRJ teve significativa evolução na qualidade de seus programas de pós-graduação (PPGs) 

stricto sensu, de acordo com os resultados da Avaliação Quadrienal 2021 promovida pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), divulgada agora em 

2022. 

Dos 37 PPGs avaliados, 13 (35%) subiram de nota em relação à avaliação de 2017, 

incluindo três cursos novos que receberam a sua primeira avaliação em 2021, e 22 

mantiveram a nota. Apenas dois tiveram nota menor do que a obtida na avaliação anterior, 

porém mantida a nota 4, que os habilita para oferta de cursos em nível de Doutorado. Esses 

resultados são preliminares e ainda cabe pedido de reconsideração por parte da Universidade. 

O Programa de Pós-Graduação em Agronomia-Ciência do Solo (PPGACS) alcançou a nota 7 na 

avaliação da Capes e se tornou o primeiro programa da UFRRJ a obter esse conceito. Juntamente 

com o Programa de Ciências Veterinárias (PPGCV), que obteve nota 6, esses dois PPGs são 

diferenciados pelo desempenho equivalente a padrões internacionais de excelência acadêmica. 

Além disso, 20 PPGs obtiveram nota 4 (bom) e 5 PPGs nota 5 (muito bom) em 2021. Nenhum 

curso foi descredenciado. 

A comparação da evolução dos PPGs na UFRRJ é ainda mais expressiva quando comparadas as 

notas das três últimas quadrienais, finalizadas em 2013, 2017 e 2021. Nota-se o crescimento de 

PPGs com nota 4, o que amplia a possibilidade de criação de novos Doutorados, em cursos antes 

com nota 3. 
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Para a pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da UFRRJ, Lúcia Anjos, os resultados 

evidenciam o excelente trabalho das equipes dos Programas de Pós-Graduação, incluindo 

as Coordenações, os servidores docentes e técnico-administrativos, pesquisadores de 

instituições parceiras, discentes e egressos. 

"A avaliação também permite reconhecer o trabalho consistente que vem sendo realizado pela 

PROPPG desde 2018, fortalecido pela implantação da Coordenação Geral Acadêmica, que 

acompanha todos os cursos na elaboração de seus relatórios anuais e nas diversas etapas de 

seleção de candidatos e na avaliação de processos de credenciamento e habilitação de docentes 

do quadro permanente.  Ainda, ressaltamos a política transparente de apoio à nossa pós-

graduação, mediante lançamento de editais internos de fomento, auxílio e estímulo à 

participação em diversos editais, apoio no trâmite administrativo em diversas ações no âmbito 

da UFRRJ. Nesse sentido, parabenizamos a toda a nossa minúscula, mas valiosa equipe de 

servidores docentes e técnico administrativos, nas seções acadêmica e administrativa e 

na Coordenação de Pesquisa da PROPPG", destacam a Profa. Lúcia Anjos e o Prof. João Márcio, 

pró-reitores de pesquisa e pós-graduação, titular e adjunto da UFRRJ. 

Da mesma forma, reconhecendo que a iniciação científica (PIBIC) e tecnológica (PIBITI) tem 

papel essencial na formação de graduandos que se tornam os futuros mestres e doutores, a 

PROPPG, em 2022, ampliou para 353 (acréscimo de 38) o número de bolsas até então 

ofertado na instituição para o programa PIBIC-UFRRJ e de 5 para 10 bolsas PIBITI-UFRRJ. 

 

Avaliação Quadrienal 

A cada período de quatro anos, a Capes avalia os Programas de Pós-Graduação stricto sensu no 

país. São utilizados critérios relacionados à estrutura, perfil do corpo docente, planejamento e 

autoavaliação; qualidade dos recursos humanos formados e produção intelectual do programa; 

impacto e internacionalização, que são agrupados em três quesitos de avaliação: Programa, 

Formação e Impacto na Sociedade. 

Os avaliadores atribuem conceitos de 1 a 7, sendo necessária a nota mínima 3 (regular) para a 

manutenção do curso. As notas 4 e 5 representam cursos com desempenho bom ou muito bom, e 

as notas 6 e 7 destacam programas de reconhecida excelência acadêmica, seguindo padrões 

internacionais de qualidade, com destaque para internacionalização. 

 


