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RELATÓRIO DA 128a REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO CIENTÍFICO – ES
31 de agosto e 1º de Setembro de 2011
Capes ‐ Brasília – DF

A reunião foi dirigida pelo professor Livio Amaral (Diretor de Avaliação da CAPES). A área de
Matemática/ Probabilidade/ Estatística esteve representada pelo Coordenador Adjunto, Prof.
Lorenzo J. Díaz (PUC‐Rio), que faz o relato da mesma.

Foram tratados os seguintes assuntos:
•
•
•
•
•

•

•

•

Apresentação e posse dos Coordenadores ‐ Adjuntos;
O presidente da CAPES fez um breve relato dos projetos da agência, com especial
destaque para o programa “Ciência Sem Fronteiras”;
O professor Livio Amaral apresentou as subpáginas, existentes no sítio da CAPES, que
estão disponíveis para que os coordenadores das diferentes áreas possam divulgar as
informações e documentos que considerem relevantes.
Foram discutidos os programas com nota 3 durante 3 avaliações consecutivas. A área
de Matemática/Probabilidade e Estatística não tem nenhum programa nessas
condições.
A CAPES está iniciando o processo de avaliação de novos cursos (APCN). A área tem 6
propostas de novos cursos. A novidade no processo de avaliação será a presença de 2
membros de outras áreas no comitê de avaliação. No caso da área de
Matemática/Probabilidade e Estatística os membros serão das áreas de Medicina I e
Sociologia. O processo de avaliação tem previsão de estar concluído em Dezembro de
2011.
O presidente do CNPq participou brevemente da reunião e apresentou alguns
projetos da agência, com ênfase no funcionamento dos comitês de avaliação e na
necessidade de julgar apropriadamente projetos multidisciplinares. Foi acordada a
realização de uma reunião conjunta dos coordenadores de área da CAPES e do CNPq
proximamente (sem data ainda decidida).
Sobre o prêmio CAPES à melhor tese de doutorado. Foi observada a importância de
que as atas dos programas nomeando os candidatos ao prêmio obedeçam ao edital
da CAPES. Na última edição houve teses desclassificadas por não seguirem este
requisito.
O professor Livio fez uma breve apresentação sobre o Qualis‐Periódicos que foi
seguida de uma pequena discussão. Novos periódicos devem ser classificados. A
opinião geral é que somente sejam introduzidas as atualizações necessárias no
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Qualis, ou seja, como regra geral não re‐avaliar os periódicos.
O professor Livio informou sobre o debate a respeito revalidação de títulos obtidos
em universidades estrangeiras e os riscos que apresentam para a PG brasileira alguns
projetos de lei atualmente circulando no Congresso Nacional. Salientou a necessidade
da comunidade ficar atenta ao tema assim como para eventuais mobilizações.
Foram comunicadas novas orientações e pontos para avançar no sentido que a
avaliação dos mesmos seja totalmente separadas no futuro próximo.
Houve apresentações, seguidas de discussão, sobre “programas associativos”. Estes
programas incluem programas em rede e em associação temporal, parcial e ampla. O
professor Marcelo Viana (IMPA) apresentou o programa ProfMat. A conclusão é que
estes programas necessitam de melhor regulamentação.

