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Palazzo,
Voce ja' conseguiu marcar um horario/local durante o congresso para a
reuniao dos coordenadores?
Vi no programa preliminar que a reuniao do CA/CC com a comunidade sera'
na terca-feira 1/8 das 18:30 `as 20:00.
Este ano o SECOMU tera' os seguintes paineis:
- Cooperacao Internacional
- Formacao de Recursos Humanos
- Interacao com a Sociedade
- Infraestrutura e Financiamento
A ideia e' que no SECOMU se discuta o planejamento estrategico do ProTeM
para os proximos anos. Portanto, acho importantissimo que todos nos
participemos.
Os paineis serao de segunda (31/7) a quinta (3/7) no final da tarde e
havera' grupos de trabalho durante toda a manha dos dias seguintes aos
dos paineis.
O programa esta' tao cheio que acho que teremos que encontrar um horario
por exemplo no comeco da tarde, apos o SECOMU ou apos o jantar.
SUGESTAO DE TOPICOS PARA A REUNIAO:
1) Planejamento dos cursos (oferta de vagas, necessidade de bolsas ate' o
ano 2000):
Prometemos `a Marisa Cassim que elaborariamos um documento fazendo um
levantamento das caracteristicas e necessidades especificas da area.
Parte deste trabalho esta' sendo feito pelo proprio CNPq, atraves do
ProTeM, no planejamento estrategico que sera' discutido durante o SECOMU.
Acho que o que deveriamos elaborar e consolidar seriam as informacoes
sobre a historia dos cursos no que diz respeito a evolucao do numero de
alunos e bolsas e necessidades para os proximos anos.
2) Exame unico de selecao para 1996:

A minha sugestao continua sendo a de que facamos um experimento este
ano de exame de selecao conjunta. Como o resultado deste ano sera'
utilizado pelas coordenacoes fica a criterio de cada uma delas, mas seria
interessante comecarmos ja'. A ideia seria entao discutirmos mais ideia:
esclarecimentos, preocupacoes, problemas, etc., escolher um comite de
elaboracao das provas, outro para cuidar da operacionalizacao da coisa,
etc.
Vamos discutir mais estas coisas antes de chegarmos em Canela, para que a
reuniao seja mais produtiva/objetiva.
Estas consideracoes foram apenas para dar o pontape' inicial. Fico agora
na escuta...
Suruagy
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