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A N E X O III 

 

QUESITO I - PROPOSTA DO CURSO  

 

 

QUESITO II - CORPO DOCENTE  

 

 

QUESITO III - PRODUÇÃO INTELECTUAL E PROFISSIONAL DESTACADA 

Critérios Peso (20%) Nota (0 a 10) 

Infraestrutura para ensino, pesquisa e 

extensão. 
15%  

Coerência, consistência e abrangência dos 

mecanismos de interação efetiva com 

outras instituições, atendendo demandas 

sociais, organizacionais ou profissionais. 

5%  

Critérios Peso (20%) Nota (0 a 10) 

Perfil do corpo docente, considerando a 

multidisciplinaridade, experiência como 

profissional e/ou pesquisador, titulação e 

sua adequação à Proposta do 

Curso/Programa e à modalidade Mestrado 

Profissional.  

10%  

Adequação da dimensão, composição e 

dedicação dos docentes permanentes para 

o desenvolvimento das atividades de 

pesquisa e formação do Curso/Programa.  

5%  

Distribuição das atividades de pesquisa, 

projetos de desenvolvimento e inovação e 

de formação entre os docentes da 

Proposta. 

5%  

Critérios Peso (30%) Nota (0 a 10) 

Publicações qualificadas por docente 

permanente relacionadas com a temática 

do curso 

12%  

Produção técnica, patentes e outras 

produções consideradas relevantes, por 
12%  
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QUESITO IV - INSERÇÃO SOCIAL E GEOGRÁFICA 

 

 

 

docente permanente relacionadas com a 

temática do curso. 

Distribuição das publicações qualificadas e 

produção técnica em relação ao corpo 

docente permanente  

6%  

Critérios Peso 30% Nota (0 a 10) 

Impacto do Programa: a) Impacto social; b) 

Impacto educacional; c) Impacto 

tecnológico; d) Impacto econômico; e) 

Impacto profissional; f) Impacto legal; g) 

Outros impactos considerados pertinentes 

pela Área 

10% 

 

Integração e cooperação com outros 

Cursos/Programas com vistas ao 

desenvolvimento da pós-graduação 

5% 

 

Integração e cooperação com organizações 

e/ou instituições setoriais relacionados à 

área de conhecimento do Curso/Programa, 

com vistas ao desenvolvimento de novas 

soluções, práticas, produtos ou serviços 

nos ambientes profissional e/ou acadêmico,  

10% 

 

Importância da localização geográfica do 

polo no aspecto regional e em relação a 

distribuição nacional dos polos existentes 

na rede PROFÁGUA. 

5% 

 


