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REUNIÃO DE POSSE DOS NOVOS COORDENADORES DE ÁREA
Data: 14 a 16 de junho de 2011
Local: CAPES – Brasília/DF

•

A reunião foi aberta pelo Prof. Dr. Jorge Guimarães e coordenada pelo Prof. Dr.
Livio Amaral, diretor de Avaliação da CAPES. Participaram os antigos e novos
coordenadores.

•

Todos os novos coordenadores de área foram apresentados, empossados,
receberam documentação e orientação sobre suas responsabilidades.

•

Cada uma das 48 áreas de conhecimento apresentou seu relatório sobre a
situação dos programas referente ao período 2008/ 2010.

•

O Diretor de Avaliação abordou as novas políticas para a pós‐graduação
vinculadas à qualificação do ensino e da pesquisa como forma de contribuir
para o desenvolvimento do país.

•

A qualificação e avaliação dos programas de pós‐graduação são processos
contínuos que exigem empenho por parte das instituições e dos programas.

•

As propostas de cursos novos (APCN) deverão ser analisadas mais
detalhadamente quanto às condições de instalação relacionadas ao
comprometimento da instituição, regime de trabalho, produtividade, grupo de
pesquisadores e outros. Será constituída comissão específica para a avaliação
das propostas de cursos novos submetidas à área.

•

As propostas de doutorados e mestrados interinstitucionais (DINTER e MINTER)
também requerem análises detalhadas especialmente em relação ao
comprometimento da instituição, carga horária e metas, por exemplo. Será
constituída comissão específica para avaliação dessa modalidade. O DINTER em
nível internacional receberá regulação específica.
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•

Todos os Programas que tiveram a nota 3, nos últimos 3 triênios receberão
acompanhamento especial, como visitas e reuniões na CAPES, visando a
melhoria de sua Avaliação.

•

Alguns dos aspectos considerados importantes e relacionados à qualidade dos
Programas residem no acompanhamento dos egressos do curso e respectivas
inserções sociais, acadêmicas, científicas, profissionais; na divulgação de
resultados e artigos científicos (por exemplo) decorrentes da pesquisa realizada
como dissertação ou tese (principalmente); o impacto da produção intelectual;
a questão da inserção social do programa e a capacidade do programa de atrair
estudantes, docentes e pesquisadores, em todos os níveis: regional, nacional e
internacional.

•

Foram anunciados investimentos em bolsas no exterior (já divulgados),
especialmente sanduíche e pós‐doutorado, como essenciais à qualificação dos
pesquisadores, docentes, estudantes e à ampliação da pesquisa e da projeção
internacional.

•

Foram abordadas mudanças relevantes quanto ao processo de Avaliação de
periódicos e a Avaliação dos programas. Detalharei no relatório da reunião
seguinte a esta, quando foram dadas novas informações.

•

Nesta reunião foi encaminhado por esta Coordenação, ofício com 5 nomes para
que a CAPES proceda à escolha do Coordenador Adjunto para a área CSAPI. Foi
respeitada a lista da área das Ciências da Informação e incluído mais um nome,
já que neste ano foram exigidos 5 nomes.

Maria Helena Weber,
coordenadora da área CSA1

