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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR 

 

 

PORTARIA Nº 14, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE 

NÍVEL SUPERIOR - CAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos 

incisos II, III e IX do art. 26 do Estatuto da Capes aprovado pelo Decreto nº 8.977, 30 

de janeiro de 2017, 

 

CONSIDERANDO o grande número de questionamentos sobre a equivalência dos 

sistemas avaliativos; e 

 

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 23038.018631/2020-13, 

resolve: 

 

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre criação, objetivos, competências, composição, 

duração, apresentação dos resultados e regras de funcionamento do Grupo de 

Trabalho (GT) para elaboração da tabela de equivalência entre conceitos e notas, 

enquanto critérios de avaliação da pós-graduação stricto sensu no País. 

 

Art. 2º O Grupo de Trabalho fica criado, na forma do art. 6º do Decreto nº 9.759, 11 de 

abril de 2019, e passa a reger-se pelas disposições deste ato. 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º São objetivos do Grupo de Trabalho: 

 

I - analisar o contexto, parâmetros e os modelos avaliativos baseados em conceitos 

(A, B, C, D, E) e em notas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 

 

II - definir critérios de correspondência entre os sistemas avaliativos previstos no inciso 

I; 

 

III - propor para o Conselho Técnico-Científico da Educação Superior - CTC-ES - uma 

tabela de equivalência entre conceitos e notas. 
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CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS E SUPERVISÃO 

 

Art. 4º Compete ao Grupo de Trabalho: 

 

I - analisar o contexto do Sistema Nacional de Pós-Graduação stricto sensu e os 

modelos de avaliação baseados em conceitos (A, B, C, D, E) e notas (1,2,3,4,5,6,7); 

 

II - examinar os parâmetros e critérios avaliativos utilizados em cada período; 

 

III - indicar o método para a equivalência dos sistemas avaliativos. 

 

Art. 5º A Diretoria de Avaliação da Capes e o CTC-ES respondem pela supervisão das 

atividades do Grupo de Trabalho, especialmente no que concerne ao respeito às 

normas estabelecidas neste ato e à consecução dos objetivos a ele atribuídos. 

 

§1º A Diretoria de Avaliação da Capes fará supervisão administrativa e garantirá as 

condições físicas e virtuais para a execução das reuniões. 

 

§2º O CTC-ES fará a supervisão finalística e avaliará o mérito do trabalho elaborado 

pelo Grupo de Trabalho. Cabendo, se necessário, propor correções para 

aprimoramento do relatório final do Grupo de Trabalho. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 6º O colegiado compõe-se pelos seguintes membros titulares: 

 

I - Adelaide Faljoni-Alario - representante do Colégio Ciências Exatas e Tecnológicas e 

Multidisciplinar; 

 

II - Luiz Carlos Federizzi - representante do Colégio Ciências da Vida; 

 

III - Robert Evan Verhine - representante do Colégio de Humanidades, 

 

IV - Fabiene Ferreira - representante da Capes; 

 

V - Talita Moreira de Oliveira - representante da Capes; 

 

§1º A Coordenação ficará a cargo do Robert Evan Verhine. 
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§2º A secretaria executiva do GT ficará a cargo da Diretoria de Avaliação da Capes. 

 

CAPÍTULO IV 

DURAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Art. 7º O prazo para a conclusão dos trabalhos do GT será 60 (sessenta) dias corridos, 

contados a partir da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual 

período. 

 

Parágrafo único. Dentro do prazo estabelecido no caput, estão previstas 5 (cinco) 

reuniões. 

 

Art. 8º Ao término dos trabalhos, o Grupo de Trabalho apresentará relatório final 

detalhado ao CTC-ES, com os resultados alcançados. 

 

Parágrafo único. Aprovado o relatório pelo CTC-ES, deve-se lançar termo final de 

conclusão nos autos do respectivo processo. 

 

CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 9º Serão realizadas cinco reuniões virtuais ordinárias, convocadas pela Secretária 

Executiva. 

 

Parágrafo único. A Secretaria Executiva, mediante justificativa ou solicitação dos 

membros do Grupo de Trabalho, poderá convocar reuniões extraordinárias. 

 

Art. 10. As convocações para as reuniões ordinárias e extraordinárias do Grupo de 

Trabalho serão promovidas com antecedência mínima de três dias e especificarão 

data, o horário de início e o horário limite de término da reunião. 

 

Art. 11. O quórum para a realização das reuniões é da maioria simples dos membros 

titulares. As deliberações serão tomadas pela maioria simples dos presentes, após a 

instauração da reunião. 

 

Art. 12. A Diretoria de Avaliação da Capes responderá pelo apoio administrativo às 

atividades do Grupo de Trabalho. 

 

Art. 13. Em virtude da natureza de seu trabalho e caso não estejam participando de 

nenhum outro evento na Capes, os membros do Grupo de Trabalho farão jus ao 

pagamento de Auxílio de Avaliação Educacional (AAE), nos termos do inciso VIII do 

art. 2º da Portaria nº 16, de 1º de fevereiro de 2011. 
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Parágrafo único. Os servidores da Capes não fazem jus ao pagamento de AAE 

relacionado às atividades previstas nesta Portaria. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14. Os casos omissos nesta Portaria serão dirimidos pela Diretoria de Avaliação 

da CAPES. 

 

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor em 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO 

 (Publicação no DOU n.º 13 de 20.01.2021, Seção 2, página 23) 

 


