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Prezados colegas coordenadores de cursos de pos-graduacao,
Dois assuntos: Bolsas da CAPES e Exame de Selecao
Bolsas da CAPES:
--------------Na concessao de bolsas de doutorado este ano nao nos foi concedida
nenhuma bolsa nova. Estamos atualmente com 3 alunos sem bolsa.
Soube de problemas semelhantes em outros programas. Deveriamos organizar
uma visita a CAPES e ao CNPq para tentarmos resolver os problemas atuais
e solicitarmos uma definicao antecipada sobre o numero de bolsas para o
proximo ano, de acordo com as necessidades da area, para que facamos a
selecao de acordo.
Quem topa? Quando podemos ir a Brasilia?
Exames de Selecao:
----------------Durante a Escola de Computacao do ano passado conversei com o Kowaltowski
e com o Lucchesi sobre a possibilidade de criarmos um exame de selecao
aos cursos de pos-graduacao em Informatica unificado, aplicado em todo o
pais.
Posteriormente, conversei com o Luiz Fernando sobre a possibilidade da
CAPES apoiar a realizacao de um exame deste tipo.
No futuro poderiamos ter uma organizacao independente como a Carlos
Chagas aplicando este nosso GRE tupiniquim, mas inicialmente a ideia
seria uma elaboracao conjunta do exame e realizacao simultanea do mesmo
nas nossas universidades e em alguma outra que tradicionalmente "exporta"
um numero razoavel de alunos para diversas partes do pais. No momento me
vem em mente o caso de Belem, por exemplo.
A motivacao e' ter uma medida mais uniforme para avaliar o conhecimento
dos alunos. A adocao por parte de todos os programas visaria a nao
discriminacao por parte do aluno, em vistas de onde seria "mais facil"
entrar (isto e', onde nao houvesse exigencia de exame).

Pela conversa com o Luiz Fernando, haveria possibilidade da CAPES
oferecer suporte para a operacionalizacao deste exame. Imagino que para
financiar a(s) reuniao(oes) da comissao elaboradora, distribuicao dos
exames e viagens para aplicacao do exame em pontos onde nao haja nenhum
dos nossos programas. A escolha da comissao poderia ser feita no
congresso da SBC.
O que voces acham?
Suruagy
P.S.: Por favor, comuniquem-me alteracoes nos e-mails.
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