Ministério da Educação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Diretoria de Avaliação
38.educ@capes.gov.br

RELATÓRIO DA 134a REUNIÃO CONSELHO TÉCNICO CIENTÍFICO – ES
Data: 26 a 29 de Março de 2012
Local: CAPES – Brasília/DF

1.Informação e discussões
1) Foi apresentado pelo Prof Lívio Amaral o cronograma das seguintes atividades:
• Solicitação de mudanças de Área ................................................
• Formulada por PPG .........................................................................01/03 a 17/02
• CAPESNET – coleta dados do ano 2011 ........................................19 /03 a 18/04
• Minter e Dinter ............................................................................... 23/04 a 23/05
• MestradoProfissional ........................................................................23/04 a23/05
• Mestrado e Doutorado acadêmicos ................................................. 28/05 a 27/06
2) Apresentação dos Relatórios das Reuniões dos Coordenadores de Programas
As Área que fizeram a reunião com os Coordenadores de Programa no mês de março
(inclusive a Educação ) apresentaram pequeno relato das conclusões da reunião.
A Área de Ensino – Prof Pavão – solicitou e foi prontamente acatado pela área de Educação
a presença de um representante da Área de Ensino para acompanhar nossas próximas
reuniões e assim estreitar as discussões entre áreas tão próximas.
3) Foi analisado e considerado como positivo uma nova reunião dos Coordenadores de
Programas ainda durante o ano de 2012. A área de Educação pretende realizar esta
reunião utilizando dados já coletados pela CAPES até o presente.
4) Todas as Áreas estão discutindo o conceito e sentido de interdisciplinaridade em suas
próprias áreas. Fizemos uma solicitação aos coordenadores de Programa de PPGEs que tem
como a interdisciplinaridade como linha de pesquisa, que nos enviassem um pequeno
resumo dos principais estudos da Área de Educação. Faremos pequeno texto e
encaminharemos a todos, depois incluiremos no documento de área e nas orientações dos
APCNs.
5) Está sendo discutido os Mestrados Profissionais e estamos preparando o documento de
orientação. Aguardamos sugestões.
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6) Está em discussão o documento elaborado por um grupo de trabalho do CTC sobre
Programas em Associação.
6) As apresentações das propostas de cursos novos ( APCN) tomou grande parte da pauta e
vem evidenciando o crescimento da PG em todas as áreas.

2. Decisões
1)Será realizada nova reunião com os coordenadores de áreas no segundo semestre de
2011.

Profa. Clarilza Prado de Souza
Coordenadora da Área de Educação

