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RELATÓRIO DA 126a REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO‐CIENTÍFICO ‐ ES
Dia 28 de Junho de 2011
Local: CAPES – Brasília/DF

1. Reunião coordenada pelo diretor de Avaliação, Prof. Dr. Livio Amaral com a
participação do Presidente da CAPES, Prof. Dr. Jorge Guimarães.
2. Foi realizada eleição para o CTC‐ES – Conselho Técnico‐Científico da Educação
Superior. Fui eleita membro suplente integrando o chamado Colégio de
Humanidades.
3. Depois da eleição foi realizada a primeira reunião do CTC‐ES de caráter ampliado,
onde foram julgados alguns processos relacionados aos Cursos Novos – APCNs
2010.
4. O prazo para apresentação de APCNs (cursos novos) foi ampliado até 30 de julho e
as análises ocorrerão a partir de setembro.
5. CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS
•

A Avaliação de livros será mantida e aperfeiçoada. Ocorrerão debates específicos
sobre procedimentos, no segundo semestre.

6. QUALIS PERIÓDICOS
• A atualização do Qualis Periódicos depende do trabalho da DAV que está
organizando, ordenando, limpando milhares de títulos que serão
disponibilizados para as áreas, a partir do final de julho.
• A partir de agosto, as áreas deverão reunir comissões para rever e classificar os
periódicos.
• Foi ressaltada a necessidade de classificação dos periódicos nos estratos do
Qualis que deverão obedecer, obrigatoriamente, aos seguintes vínculos:
A 1< A2
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A 1+ A2 ~ 25%
A1 +A2 + B1 = 50%
• O investimento da CAPES na qualificação de periódicos e respectiva projeção
internacional prevê um programa de financiamento para que cada área defina
a escolha de 2 periódicos capazes de obter a classificação A1 em 3 anos. Isso
depende de critérios da área, de comissão específica para essa finalidade e
procedimentos específicos, ainda não definidos pela DAV/CAPES.

7. AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS
• A DAV ratificou que não haverá Avaliação Continuada e que de acordo com os bons
resultados de experiências realizadas, será adotado o procedimento de reunião dos
coordenadores de área com todos os coordenadores de programas de pós‐
graduação daquela área, em um seminário de acompanhamento.
•

A modalidade proposta prevê uma reunião com todos os coordenadores de
programas de pós‐graduação, por área que analisarão e classificarão dados e
informações e realizarão uma auto‐Avaliação e poderão ter uma visão comparativa
do conjunto dos programas. Nesta perspectiva, não haverá valiação específica de
cada programa e sim Avaliação a partir de parâmetros comuns.

•

Esta Avaliação coletiva dependerá de roteiro específico a partir de parâmetros que
permitam a construção de um relatório estruturado por área, que possa ser
divulgado tão logo a reunião seja encerrada.

•

Ainda não estão definidos todos os procedimentos e calendários vinculados a essa
mudança.

Maria Helena Weber,
coordenadora da área CSA

