Ministério da Educação
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Diretoria de Avaliação
49.camb@capes.gov.br

Ofício Conjunto nº 011/2012 CA - DAV/CAPES
Brasília, 12 de março de 2012.
Assunto: 1ª ReNaCiAmb - Reunião Nacional de Coordenadores de Programas de PósGraduação da Área de Ciências Ambientais
Prezado Coordenador,
A Área de Ciências Ambientais, realizará a 1ª Reunião Nacional de Coordenadores de
Programas de Pós-Graduação, nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2012, em Brasília.
Tendo por objetivo geral discutir e refletir sobre experiências e resultados, avanços e
dificuldades, desafios e perspectivas do processo de construção e desenvolvimento da pósgraduação brasileira na área de Ciências Ambientais, a 1ª ReNaCiAmb contemplará questões
conceituais e práticas associadas ao desenvolvimento de pesquisa e ensino multi e
interdisciplinar de pós-graduação, a princípios e diretrizes de qualidade para os Programas, ao
Sistema de Avaliação da Pós-Graduação Capes, entre outros itens, conforme projeto em
anexo.
Considerando a relevância dos temas em discussão nesta etapa do processo de
implantação da nova área, cumpre-nos ressaltar a importância e oportunidade da participação
dos Coordenadores ou Representantes dos Programas de Pós-Graduação nesta reunião,
quando serão definidas bases para o funcionamento, bem como se dará a instalação da Área
de Ciências Ambientais da Capes.
Assim sendo, é com satisfação que convidamos os Coordenadores de Programas de
Pós-Graduação da Área de Ciências Ambientais a participarem do momento histórico da 1ª
ReNaCiAmb, reservando desde já os dias 16, 17 e 18 de abril acima referidos em suas
agendas, programando-se para chegar em Brasília dia 15/04, de modo a possibilitar sua ampla
contribuição neste processo de construção.
Esperando encontrá-los em breve,
Cordialmente,

Lívio Amaral
Diretor de Avaliação

Arlindo Philippi Jr
Coordenador de Área
CaCiAmb

Maria do Carmo Sobral
Coordenadora Executiva
I ReNaCiAmb

OBS: As despesas com passagem, deslocamento, hospedagem e alimentação deverão ser cobertas
pelos respectivos Programas. A CAPES não financiará qualquer destes itens, mesmo a título de
complementação ou contrapartida.

I ReNaCiAmb
I REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORES DE
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA ÁREA DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS
16, 17 e 18 de abril de 2012

1. INTRODUÇÃO
A Área de Ciências Ambientais - CACIAmb - foi criada por meio da Portaria 081 de 6
de junho de 2011, a partir de uma proposta discutida e formulada por grupo de trabalho,
constituído por membros e consultores da CAInter, especialmente criado para esta missão. A
CACiAmb é composta inicialmente por cursos de Pós-Graduação relacionados às questões
ambientais existentes na CAInter, com destaque para a Câmara I: Meio Ambiente e Agrárias,
recepcionando também outros programas da CAInter que possuam características e afinidades
temáticas.
A discussão da questão ambiental internacional das últimas décadas trouxe à tona o tema
do desenvolvimento baseado em princípios de sustentabilidade e reconheceu que a solução da
problemática socioambiental implica necessariamente em mudanças profundas na
organização do conhecimento. Tal envergadura de proposta pressupõe reorganizar formatos
de pesquisa e ensino, fundamentados por uma visão sistêmica da realidade e com base em
métodos interdisciplinares. Estas mudanças já estão presentes em centros acadêmicos, em
institutos de pesquisa, e também na prática diária de várias instituições governamentais e não
governamentais.
Neste sentido, a importância da introdução de uma área de Ciências Ambientais em 2011
no contexto da pós-graduação da CAPES decorre da necessidade de se levar em conta a
complexidade dos problemas ambientais, face à indissociabilidade entre sistemas antrópicos e
naturais que emergem no mundo contemporâneo, muitas vezes decorrentes do próprio avanço
dos conhecimentos científicos e tecnológicos, baseados em uma construção do saber

notadamente disciplinar que separa esses dois grandes domínios. A natureza complexa da
problemática ambiental reinvidica diálogos não só entre disciplinas próximas, pertencentes à
mesma área do conhecimento, mas entre disciplinas de ciências diferentes, bem como com
outras formas de saberes, oriundos de culturas heterogêneas. Por essa razão torna-se
necessária a emergência de novas maneiras de produção de conhecimento na atualidade, que
colocam desafios teóricos e metodológicos diversos às ciências ambientais. Nesse sentido, a
CACiAmb surge da necessidade de se promover conexões entre disciplinas e

seus

desdobramentos.
Os programas de pós-graduação que integram a Grande Área Multidisciplinar e,
particularmente da CACiAmb deverão trazer implícita a diversidade e integração de saberes
ancoradas no diálogo e interface entre disciplinas. As palavras-chave, como por exemplo,
políticas públicas, gestão, inovação, tecnologia e educação, bem como outras tão difundidas
nas mais variadas disciplinas de interesse ambiental, só fazem sentido na CACiAmb quando
reconhecem a unidade e a co-evolução entre os sistemas sociais e naturais e revelam que a
crise da relação sociedade e natureza se instalou essencialmente a partir de modos de vida
centrados na idéia de progresso e colonização em que esses sistemas se encontram dissociados
no ensino e na pesquisa.

Diante do grande desafio de consolidação desta nova Área de conhecimento na CAPES,
considera-se oportuno e necessário realizar a I Reunião Nacional dos Coordenadores de
Programas de Pós-Graduação em Ciências Ambientais–I ReNaCiAmb de modo a ampliar o
intercâmbio, a troca de experiências, e o estabelecimento de estratégias para o futuro entre os
diversos atores envolvidos no processo.

2. OBJETIVOS

2.1 Geral
Discutir e refletir sobre as experiências e resultados, avanços e dificuldades do
processo de construção e desenvolvimento da Área de Ciências Ambientais na pós-graduação
brasileira, visando a sua consolidação no país.

2.2 Específicos

i)

Reunir os Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação da Área de Ciências
Ambientais abrindo espaço para a discussão e análise de suas experiências com
destaque para avanços e dificuldades em seus processos de construção e
implementação em termos institucional, acadêmico, científico e operacional no
âmbito das Instituições de Ensino Superior;

ii)

Refletir sobre resultados obtidos pelos Programas, com a prática da
interdisciplinaridade na pesquisa, no ensino e na extensão, e suas relações com
esta prática;

iii)

Definir estratégias e ações que contemplem oportunidades e perspectivas para o
desenvolvimento da interdisciplinaridade na pesquisa, no ensino e na extensão das
Ciências Ambientais no Brasil;

iv)

Indicar caminhos para a utilização de instrumentos de fomento para a PósGraduação em Ciências Ambientais, em conformidade com a política da CAPES.

v)

Ampliar o contato e a discussão dos Programas de Pós-Graduação desta nova Área
com o processo de avaliação da CAPES, possibilitando o diálogo e a participação
coletiva na definição de parâmetros e critérios.

vi)

Mapear oportunidades de formação de redes nacionais e internacionais na área
ambiental de caráter interdisciplinar. Identificando órgãos e instituições de apoio e
fomento.

vii)

Apresentar quadros de contribuição dos Programas de Pós-Graduação dentro da
CACiAmb à política de gestão ambiental do país, através do mapeamento de
quadro de egressos.

viii)

Apresentar pesquisas e projetos técnicos gerados no âmbito do CACiAmb
identificando linhas interdisciplinares.

3. METODOLOGIA

A Reunião será realizada em três dias, com exposições de caráter geral e temático,
discussões em grupos e plenárias. As exposições de convidados terão lugar na programação
como momento de reflexão, acompanhadas de debates. Além disso, serão realizadas reuniões,
na forma de oficinas de trabalho, conforme programação anexa.

Como resultado imediato da I ReNaCiAmb, espera-se ampliar o debate de forma a
atingir o maior número possível de coordenadores da Área de Ciências Ambientais, bem
como contribuir para o avanço conceitual e compreensão do processo de avaliação da
CAPES.
A reunião será realizada na sede da CAPES, no espaço do auditório e das salas de
reunião.

4. PROGRAMA

Data: 16, 17 e 18 de abril de 2012.
Local: CAPES, Brasília, DF.

2ª feira, 16 de abril – Manhã
08h00-08h30 Credenciamento
Abertura
08h30-09h30 Presidência da CAPES, Jorge Guimarães
Presidência do CNPq, Glaucius Oliva
Diretor de Avaliação da CAPES, Lívio Amaral
Coordenação CACiAmb, Arlindo Philippi Jr
Coordenação Executiva da I ReNaCiAmb, Maria do Carmo Sobral
Objetivos: Apresentar agenda e objetivos da I ReNaCiAmb
09h30-10h00 Intervalo
Plenária de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação
Coordenador: João Eustáquio de Lima (UFV)
Relator: Severino Agra (UFBA)
10h00-10h30 Desafios e Perspectivas da Área de Ciências Ambientais
Expositor: Carlos Nobre - Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento
(MCT)
10h30-11h00 Perfil da Área de Ciências Ambientais
Expositor: Maria do Carmo Sobral (UFPE)
11h00-11h30 Documento de Área CACiAmb e critérios de avaliação
Expositor: Arlindo Philippi Jr. (USP & CACiAmb)
11h30- 12h00 Debates

Objetivos: Apresentar o perfil da Área e refletir sobre os critérios estabelecidos para o
desenvolvimento da Área
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2ª feira, 16 de abril - Tarde
Plenária de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação

Coordenação: Maria do Carmo Sobral
Relator:Wagner Ribeiro (USP)
13h30-14h00 Qualis periódicos, livros e demais produtos da Área Interdisciplinar (CAInter)
Expositor: Pedro Pascutti – Coordenador da Área Interdisciplinar (UFRJ & CAInter)
14h00-14h30 Qualis periódicos, livros e demais produtos da Área de Ciências Ambientais
(CACiAmb)
Expositor: Carlos Cioce Sampaio (UFPR)
14h30-15h00 Debates
Objetivos: Apresentar princípios e critérios da CACiAmb envolvendo a Avaliação, Qualis
periódicos, livros, eventos e demais produtos.
15h00-15h30 Intervalo
15h30-17h30
Oficina de Trabalho I – Sala J
Moderador: Vânia Zuin (UFSCar)
Relator: a ser indicado entre os Coordenadores de Programas presentes
Oficina de Trabalho II – Sala N
Moderador: Tadeu Malheiros (USP)
Relator: a ser indicado entre os Coordenadores de Programas presentes
Oficina de Trabalho III – Sala S
Moderador: Carlos Cioce Sampaio (UFPR)
Relator: a ser indicado entre os Coordenadores de Programas presentes
Objetivo: Formar 3 (três) grupos de trabalho compostos pelos Coordenadores dos Programas
para refletir sobre: os resultados da Reunião de Acompanhamento realizada em dezembro de
2011; as práticas interdisciplinares em Ciências Ambientais para aproximação entre
Programas; o processo de avaliação e divulgação científica dos resultados das pesquisas.
3ª feira, 17 de abril – Manhã
Plenária de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação
Local: Auditório

08h30-10h00 Mesa-Redonda: Experiência dos Programas Consolidados da Área de Ciências
Ambientais
Coordenador: Nemésio Salvador Baptista (UFSCar)
Relator 1: Valdir Fernandes (UP)
Relator 2: a ser indicado entre os Coordenadores presentes
08h30-08h50 - Coordenador do PPG de Ecologia Aplicada (ESALQ-USP), Maria Victoria
Ballester
08h50-09h10 - Coordenador do PPG de Recursos Naturais (UFCG), José Dantas Neto
09h10-09h30 - Coordenador do PPG de Ciências Ambientais (UFG), Fausto Miziara
09h30-09h50 - Coordenador do PPG Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido
(UFPA), Nirvia Ravena
10h00-10h30 Intervalo
10h30-12h00 Debates
Objetivos: Abordar questões relacionadas à consolidação e desenvolvimento de PPGs na
Área de Ciências Ambientais. Identificar características que conferem qualidade aos PPGs e
formas de incorporação.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3ª feira, 17 de abril – Tarde
Oficina de Trabalho IV – Sala J
Moderador: Vânia Zuin (UFSCar)
Relator: a ser indicado entre os Coordenadores de Programas presentes
Oficina de Trabalho V – Sala N
Moderador: Tadeu Fabrício Malheiros (USP)
Relator: a ser indicado entre os Coordenadores de Programas presentes
Oficina de Trabalho VI – Sala S
Moderador: Carlos Cioce Sampaio (UFPR)
Relator: a ser indicado entre os Coordenadores de Programas presentes
13h30-16h00
Objetivo: Refletir sobre associação de Programas em Redes, Internacionalização de
Programas, desafios e perspectivas do Mestrado Profissional, e contribuição para a proposição
de Editais de Fomento.
16h00-16h30 Intervalo
Plenária de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação
16h30-18h00 Comemoração pela Criação da Área de Ciências Ambientais

• Homenagens
•

Momento Cultural

20h00 Jantar de confraternização (por adesão)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4ª feira, 18 de abril – Manhã
Plenária de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação
Coordenador: Sérgio Martins (UFSC)
Relator: Selma Castro (UFC)
08h30-09h00 Resultados da Oficina de Trabalho I
Relator: indicado entre os Coordenadores de Programas presentes
09h00-09h30 Resultados da Oficina de Trabalho II
Relator: indicado entre os Coordenadores de Programas presentes
09h30-10h00 Resultados da Oficina de Trabalho III
Relator: indicado entre os Coordenadores de Programas presentes
Objetivos: Discussão das proposições dos grupos de trabalho e definição do conjunto de
sugestões e propostas para o desenvolvimento da Área de Ciências Ambientais.
10h00-10h30 Intervalo
10h30-11h00 Resultados da Oficina de Trabalho IV
Relator: indicado entre os Coordenadores de Programas presentes
11h00-11h30 Resultados da Oficina de Trabalho V
Relator: indicado entre os Coordenadores de Programas presentes
11h30-12h00 Resultados da Oficina de Trabalho VI
Relator: indicado entre os Coordenadores de Programas presentes
Objetivos: Discussão das proposições dos grupos de trabalho e definição do conjunto de
sugestões e propostas para o desenvolvimento da Área de Ciências Ambientais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4ª feira, 18 de abril – Tarde
Plenária de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação
Coordenador: Arlindo Philippi Jr.
Relator: Edvânia Torres (UFPE)

13h30-14h00 Diretor de Relações Internacionais da CAPES, Márcio de Castro Silva Filho
14h00-14h30 Diretor de Programas e Bolsas no País da CAPES, Emídio Cantídio de
Oliveira
14h30-15h00 Diretor da Área de Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde do CNPq, Paulo
Beirão
15h00-15h30 Debates
Objetivo: Discorrer sobre Programas de Apoio à Pós-Graduação e à Pesquisa voltados ao
aperfeiçoamento dos PPGs visando melhoria contínua da qualidade do seu ensino e pesquisa.
15h30 – 16h00 Intervalo
16h00-16h30 Resultados das Oficinas de Trabalho 1, II, III, IV, V, VI
Presidentes dos Grupos de Trabalho e Relatores designados
Coordenador: Maria do Carmo Sobral
Objetivo: Apresentar proposições resultantes dos Grupos de Trabalho, que contribuam para o
aprimoramento das Ciências Ambientais no âmbito do Sistema Nacional de Pós-Graduação.
16h30-17h00 Síntese e Encerramento: Desafios e perspectivas da Pós-Graduação em
Ciências Ambientais à luz do PNPG 2011 – 2020.
Diretor de Avaliação da CAPES, Lívio Amaral
Coordenador CACiAmb, Arlindo Philippi Jr
Coordenadora Executiva I ReNaCiAmb, Maria do Carmo Sobral

5. COMISSÃO ORGANIZADORA
Coordenação
Arlindo Philippi Jr. – Coordenador Geral – 49.camb@capes.gov.br
Maria do Carmo Sobral – Coordenadora Executiva – msobral@ufpe.br
Apoio Técnico-Científico
Carlos Alberto Cioce Sampaio – carlos.cioce@ufpr.br
Edvânia Torres Aguiar – torres@ufpe.br
Tadeu Fabrício Malheiros – tmalheiros@usp.br
Valdir Fernandes – vfernandes@up.edu.br
Vânia Zuin – vaniaz@ufscar.br
Apoio Técnico-Operacional
Giuliana C. Talamini – giutalamini@yahoo.com.br
Gustavo Melo – gustmelo@gmail.com

