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Ofício conjunto nº 023/2011 CA-DAV/CAPES
Brasília, 16 de setembro de 2011.
Assunto: Reunião com os Coordenadores de Programa nota 3
Prezado(a) Coordenador(a),
Para a nossa reunião do próximo dia 26/09 em Brasília, preparamos a agenda de trabalho abaixo,
que acreditamos ser a mais proveitosa possível para alcançar os nossos objetivos. Dentro do nosso tempo
curto, organizamos a seguinte programação:
1) Apresentação, pelo Coordenador da Área Medicina II, do panorama atual e das tendências da pósgraduação e, sobretudo, da avaliação trienal de 2013;
2) Breve relato (15 minutos), por cada coordenador convidado, da situação do programa, na qual
sejam destacados os seguintes aspectos:
a) Análise crítica sobre o desempenho no triênio 2007-2009, enfocando os principais
problemas indicados na Ficha de Avaliação de 2010 quanto a: a) proposta do programa,
incluindo estrutura curricular, linhas de pesquisa e área(s) de concentração; b) corpo
docente; c) corpo discente, teses e dissertações; d) produção intelectual;
b) Ações e/ou mudanças já implementadas, destacando os resultados mais importantes
alcançados nos anos de 2010 e 2011;
c) Expectativas de desempenho global no corrente triênio (2010-2012);
3) Apresentação de demandas, sugestões e críticas sobre o processo avaliativo;
4) Síntese das atividades desenvolvidas.
Aproveitamos para reafirmar a importância da presença de todos os coordenadores convidados a
essa reunião, pois a partir dela teremos mais elementos para programarmos as atividades seguintes
durante este triênio. É nossa maior intenção ampliar o contato com todos os programas de PG no sentido
de melhorar o desempenho deles e tornar nossas atividades mais produtivas. Renovamos mais uma vez o
pedido de sugestões sobre a melhor maneira de conduzir o nosso trabalho conjunto.
Esperando encontrá-los pessoalmente muito em breve,
Cordialmente,

Lívio Amaral
Diretor de Avaliação
DAV/CAPES

João Pereira Leite
Coordenador
Área de Medicina II

PS: As despesas dos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação, tais como, estadia, passagem,
alimentação ou deslocamento são de responsabilidade dos Programas. A Diretoria de Avaliação não tem
como financiar qualquer destes itens, mesmo a titulo de complementação ou contrapartida.
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