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Caros Colegas,
Na reuniao de coordenadores de pos-graduacao de CC,
no dia 04/outubro, no Recife, foram tratados tres assuntos:
1)Versao final do documento dos coordenadores aos orgaos de
fomento, conhecido como "Carta de Recife",
2)Exame de Selecao Nacional para a Po's, e
3)Eleicoes para as tres vagas que se abrirao no Comite^
Assessor de CC do CNPq.
A seguir apresentamos um resumo do que foi tratado.
Abracos,
Katia
-----------------------------------------------------------------COM RELACAO AO ASSUNTO (1) Versao final do documento dos coordenadores aos orgaos de
fomento, conhecido como "Carta de Recife",
Trabalhamos com base em um esboco ja' bem estruturado produzido
pelo Palazzo (RS). Claudia Bauzer, que representou Cid, da UNICAMP,
fez as anotacoes durante a reuniao, e ja' fez diversas modificacoes
no texto. A este documento vai ser anexado o resumo da area que
Cid esta' providenciando. Este material sera' divulgado em breve.
-----------------------------------------------------------------COM RELACAO AO ASSUNTO (2) - Exame de Selecao Nacional para a Po's.
O Palazzo trouxe uma brochura com todos os detalhes do teste
de selecao nacional promovido pela ANPAD (Assoc. Nac. de
Programas de Pos-Grad. em Administracao). Este ano, o exame
sera' realizado no dia 08/outubro, ao preco de R$50,00.
O teste consta de 5 provas, cada uma com duracao de 1 hora:
1. Redacao
2. Raciocinio logico e quantitativo
- 26 questoes
3. Interpretacao de textos em portugues - 40 questoes
4. Ingles
- 30 questoes
5. Processo Decisorio
- 30 questoes.
Este exame e' atualmente aplicado em 11 Estados, do RN ao RS.

Numa discussao sobre criterios alternativos de selecao,
Ana Regina colocou a experiencia da COPPE, onde exames foram
abolidos, exceto na sua area (ES), para a qual ja' conseguiu
que fossem aplicados exames ate' em outras instituicoes.
Acrescentou ainda das vantagens de entrevistar os candidatos
pessoalmente. Apesar de ser excelente parametro de avaliacao,
entrevistas pessoais sao inviaveis para programas com muitos
candidatos de localizacoes remotas. Laender (UFMG) sugeriu
uma analise mais rigorosa das cartas de recomendacao,
tomadas em conjunto com o historico escolar do aluno.
Por ser dificil estabelecer uma relacao custo x beneficio
para o exame de selecao nacional, o assunto devera' ser
estudado mais detidamente. A brochura trazida pelo Palazzo
encontra-se na coordenacao da pos do DI/UFPE, e a discussao
do tema esta' aberta.
------------------------------------------------------------------COM RELACAO AO ASSUNTO (3) - Eleicoes para vagas no CA-CC:
Como todos sabem, sairao Paulo Cunha (PE), Siang Song (SP)
e Ricardo Reis (RS), e ficarao dois cariocas:
- Jaime Szwarcfiter (Grafos e Combinatoria)
- Celso ???
(Pesq. Operacional)
As colocacoes em geral apoiavam os criterios de regionalidade e area de interesse como fundamentais.
Reis (SBC) acrescentou que deveria tambem ser considerado
o grau de atuacao do candidato na comunidade, devendo
ser uma pessoa capaz e motivada para "brigar" pelos
interesses de todos, e nao de grupos reduzidos.
Em esclarecimento sobre a eleicao passada, quando esses
criterios foram claramente ignorados, Reis disse que
quem deu o parecer no caso foi um matematico.
A discussao passou pela sugestao de cada regiao apresentar
os seus candidatos `a comunidade, o que evoluiu para a
proposta aprovada por todos:
CADA CANDIDATAVEL QUE TAMBEM E' CANDIDATO (Pode haver
candidatavel que nao esteja interessado) DEVERA' ENCAMINHAR
AO SEU RESPECTIVO COORDENADOR DE POS-GRAD. UM MINI-CV,
QUE ESTE FARA' CIRCULAR ENTRE OS OUTROS COORDENADORES,
PARA QUE TODOS OS CANDIDATOS TENHAM CHANCE DE SER
CONSIDERADOS (E NAO SOMENTE OS MAIS CONHECIDOS).

