Date: Fri, 18 Sep 1998 17:58:24 -0300 (EST)
From: Jose Augusto Suruagy Monteiro <suruagy@di.ufpe.br>
X-Sender: suruagy@camaragibe
To: Lista de Coordenadores de Pos em CC <coordpgcc-l@di.ufpe.br>
Subject: Ata da reuniao do dia 5/8/98
Pessoal,
Vou tentar registrar aqui os pontos mais relevantes (que ainda me lembro)
da nossa reuniao do dia 5/8/98, em Belo Horizonte. Por favor, completem
onde necessario.
PRESENTES: Jose' Augusto Suruagy Monteiro (DI/UFPE), Alberto Laender
(DCC/UFMG), Teresa Bernarda Ludermir (DI/UFPE), Julio Cesar Sampaio do
Prado Leite (PUC-Rio), Fernando Carvalho Gomes (UFC), Nelson Delfino
d'Avila Mascarenhas (UFSCar), Credine' Silva de Menezes (UFES), Jose'
Ricardo Torreao (UFF), Orlando Loques (UFF), Itana Maria de Souza Gimenes
(UEM), Robert Carlisle Burnett (PUC-PR), Joao Batista Oliveira (PUC-RS),
Ines de Castro Dutra (COPPE/UFRJ), Marcos J. Santana (ICMC-USP/S.
Carlos),
Maria Cristina F. de Oliveira (ICMC-USP/S. Carlos), Anamaria Martins
Moreira (UFRN), Jaime Simao Sichman (EP/USP), Sergio R. M. Pellegrino
(ITA), Hypolito J. Kalinowski (CEFET-PR), Olga Regina Pereira Bellon
(UFPR), Pedro J. de Rezende (UNICAMP), Dilma Menezes da Silva (USP),
Julio
Salek Aude (DCC e NCE/UFRJ), Ana Maria de Carvalho Moura (IME/RJ).
1. AVALIACAO DO MOMENTO ATUAL:
Ha' uma possibilidade bastante alta de cortes ainda maiores nas bolsas
de mestrado que afetam todos os programas mas sobretudo aqueles que nao
tem doutorado.
Houve sugestoes de que cobremos um planejamento e diretrizes de longo
prazo para estas bolsas, inclusive com denuncias na imprensa.
Criterios para pos-graduacao emergentes.
Doutorados em consorcio: mais de uma pos-graduacao com mestrado
consolidado reunindo-se para oferecer um doutorado em consorcio. As
questoes dizem respeito a como este programa sera' avaliado, como um
unico programa com creditos aceitos por todas as instituicoes que
participam do consorcio, mas com diplomas emitidos pela instituicao na
qual o aluno fez a sua matricula.
2. EXAME DE SELECAO NACIONAL:
Foi informado que a SBC elaborou uma proposta de realizacao de Exame
Nacional que tanto poderia servir para o provao da area, como para exame
de ingresso `a pos-graduacao. Esta proposta foi elaborada por Maldonado e
Tarcisio Pequeno.

[Esta' disponivel em algum lugar, para que possamos participar do
processo?]
3. AVALIACAO DA CAPES:
Siang apresentou os procedimentos adotados e comunicou que os
resultados oficiais ainda nao tinham sido anunciados, com reuniao
prevista
para o dia seguinte. Respondeu `as perguntas sobre o procedimento
efetuado, criterios de julgamento, etc.
Houve uma preocupacao do reflexo da avaliacao no financiamento das
pos-graduacoes.
4. ESCOLHA DO NOVO COORDENADOR:
Apesar de consultas feitas, durante a reuniao nao se chegou a nenhum
nome (que tivesse aceito), ficando esta escolha dependendo de consultas a
serem realizadas posteriormente.
Abracos,
Suruagy
----------------------------------------------------------------Prof. Jose' Augusto Suruagy Monteiro
Departamento de Informatica - Universidade Federal de Pernambuco
Caixa Postal 7851
50732-970 Recife - PE -- Brasil
Tel.: +55-81-271-8430 Ramal 3007
http://www.di.ufpe.br/~suruagy

Fax : +55-81-271-8438

From owner-coordpgcc-l@di.ufpe.br Fri Sep 18 18:19 EST 1998
Received: (from majordom@localhost)
by recife.di.ufpe.br (8.9.1/8.9.1) id SAA05946
for coordpgcc-l-outgoing; Fri, 18 Sep 1998 18:11:57 -0300 (EST)
X-Authentication-Warning: recife.di.ufpe.br: majordom set sender to
owner-coordpgcc-l@di.ufpe.br using -f
Received: from camaragibe (camaragibe [150.161.2.203])
by recife.di.ufpe.br (8.9.1/8.9.1) with SMTP id SAA05938
for <coordpgcc-l@di.ufpe.br>; Fri, 18 Sep 1998 18:11:52 -0300 (EST)
Date: Fri, 18 Sep 1998 18:09:28 -0300 (EST)
From: Jose Augusto Suruagy Monteiro <suruagy@di.ufpe.br>
X-Sender: suruagy@camaragibe
To: coordpgcc-l@di.ufpe.br
Subject: Novo coordenador para o Forum
Message-ID: <Pine.GSO.3.95.980918180203.22043j-100000@camaragibe>
MIME-Version: 1.0
Sender: owner-coordpgcc-l@di.ufpe.br

Precedence: bulk
Reply-To: coordpgcc-l@di.ufpe.br
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=US-ASCII
Content-Length: 1121
Status: O
X-Status:
X-Keywords:
X-UID: 122

Pessoal,
Apos algumas consultas realizadas durante o Congresso da SBC e
posteriormente, atraves de e-mail, chegamos a dois nomes para coordenar
este Forum de Coordenadores.
Isto e', o Maldonado (ICMC/USP S. Carlos) aceita a coordenacao a partir
do
proximo ano, quando assumira' a Coordenacao do programa da USP/S. Carlos.
Ate' la', ficara' como coordenadora do Forum, Maria Cristina, que e' a
atual coordenadora do Programa.
Desejo aos dois sucesso nesta tarefa de coordenacao, e coloco-me `a
disposicao para ajudar no que eu puder. Neste momento, considero que seja
interessante articularmos algo para nos anteciparmos `a alocacao de
bolsas
que CNPq e CAPES farao sobretudo apos os anunciados cortes no orcamento
do
governo.
Cristina, a bola agora e' sua!
Abracos,
Suruagy
----------------------------------------------------------------Prof. Jose' Augusto Suruagy Monteiro
Departamento de Informatica - Universidade Federal de Pernambuco
Caixa Postal 7851
50732-970 Recife - PE -- Brasil
Tel.: +55-81-271-8430 Ramal 3007
http://www.di.ufpe.br/~suruagy

Fax : +55-81-271-8438

