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

Ofício Conjunto nº 004/2013 CA‐DAV/CAPES.
Brasília, 28 de janeiro de 2013.
Aos Coordenadores de Cursos de Pós‐Graduação da Área de Ciências Ambientais.
Referente: Seminário de Acompanhamento de Programas de Pós‐graduação da Área de Ciências Ambientais
com a coordenação da Área na sede da CAPES em Brasília, dias 21 e 22/02/2013.

Prezado coordenador,
Neste triênio a CAPES está promovendo os Seminários de Acompanhamentos dos cursos de Pós‐Graduação com
os coordenadores de PPGs e as coordenações de Área, sendo que primeiro foi em 2011 e agora estaremos
realizando o segundo da Área de Ciências Ambientais. Nesse sentido, o convidamos para uma reunião em
Brasília, na sede da CAPES nas datas acima, com a seguinte programação:
‐ 1º dia – plenária de abertura e plenária de coordenadores de cursos:
‐ 08h00 às 09h00 – credenciamento e abertura;
‐ 09h00 às 12h00 – Apresentação de ações resultantes do I Seminário de Acompanhamento
‐ 13h00 às 18h00 – Reunião sobre a avaliação Trienal ‐ princípios, diretrizes e critérios da CACiAmb envolvendo
a Avaliação, Qualis periódicos, livros, eventos e demais produtos para a Área.
‐ 2º dia – continuação de Reunião sobre a Trienal:
‐ 09h00 às 12h00 e ‐ 13h00 às 15h00 – apresentação do formulário da CACiAmb, visando sistematização e
estatística dos dados dos Programas e reuniões paralelas de grupos de trabalho.
‐ 15h30 às 17h00 – discussões gerais e encerramento em plenária geral da Área no auditório.
A reunião será conduzida pela Coordenação de Área e consultores convidados.

Atenciosamente,

Maria do Carmo Sobral
Coordenadora da Área de Ciências Ambientais

Livio Amaral
Diretor de Avaliação

PS: As despesas de viagem, estadia, deslocamento e alimentação deverão ser cobertas pelos respectivos
Programas de Pós‐Graduação. A Diretoria de Avaliação não tem como financiar quaisquer desses itens, mesmo
a título de complementação ou contrapartida.
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