ATA DA REUNIÃO DO FÓRUM DE COORDENADORES DE
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO. Iniciada às nove horas e vinte minutos do dia vinte e dois
de novembro de 2012, sob a presidência da profa. Renata Araujo –
UNIRIO, reuniram-se os coordenadores e representantes dos Programas de
Pós-Graduação em Ciência da Computação do Brasil: Ademir A.
Constantino – UEM , Alisson Brito – PPGI/UFPB, Aparecido Nilceu
Marana – PPGCC/UNESP , Cristiano André da Costa – PIPCA/Unisinos ,
Estevam R. Hruschka Jr. - DC/UFSCar), Fátima L. S. Nunes –
PPGSI/EACH /USP, Francisco Heran de Carvalho Junior – MDCC/UFCC,
Gerson Cavalheiro – PPGC/UFPEL, Gustavo A. Giménez Lugo - UTFPR, Helton H. Bíscoro –
EACH/USP, Jacques Brancher – UEL, Joaquim Celestino Júnior – PGCOMP/UECE, Jorge Campos
– PPGCOMP/Unifacs , Jugurta Lisboa Filho – UFV , Kleber Cardoso – INF/UFG , Marcelo
Fantinato – EACH/USP, Maria Claudia Reis Cavalcanti – PGSC/Instituto Militar de Engenharia,
Mário Meireles Teixeira – PPGCC/UFMA , Milton Mendes – PPGCC/UERN/UFERSA, Nazareno
Andrade – PPGCC/UFCG , Osvaldo Luiz Oliveira – Faccamp , Paulo Lício de Geus – IC-Unicamp,
Rommel Wladimir de Lima – PPGCC/UERN/UFERSA, Ronaldo Cristiano Prati – UFABC ,
Ronaldo dos Santos Mello PPGCC/UFSC, Sanderson L. Gonzaga de Oliveira - PPGCC/UFLA e
Sean W. M. Siqueira – PPGI/UNIRIO, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da
Universidade de São Paulo (USP). A profa. Fátima fez uma breve abertura da reunião, deu boas
vindas aos presentes, apresentou alguns avisos e esclarecimentos e agradeceu a colaboração e apoio
do setor de eventos do EACH/USP e à SBC. A profa. Renata Araujo continuou a abertura da
reunião e apresentou os itens de pauta: 1) Formato de divulgação dos editais de seleção pela lista de
e-mails da SBC, 2) Lista de e-mails de coordenador de programas, 3) Sugestão da Diretoria de
Educação da SBC sobre série de reportagens sobre os programas, 4) Visibilidade do conceito do
programa no CV Lattes, 5) Relato sobre a reunião da Comissão de Educação, 6) Assuntos
relacionados ao acompanhamento da Capes aos PPGs e CA-CC, 7) Apresentação dos grupos de
trabalho do fórum, 8) Reuniões dos grupos de trabalho, 9) Conversa com prof. Rodolfo Jardim, 10)
Apresentação dos resultados dos grupos de trabalho. 1) Formato de divulgação dos editais de
seleção pela lista de e-mails da SBC. A profa. Renata comentou que o formato de divulgação de
editais de seleção foi alterado pela Diretoria de Divulgação e Marketing da SBC e, após
comentários de alguns coordenadores, foi considerado que o formato atual de divulgação dos editais
de seleção – em boletim específico e com a liberação na lista dos editais com prazo inferior a sete
dias - está satisfatório; porém, ainda há oportunidade para melhorar. A profa. Renata comentou
ainda que a Diretoria de Divulgação e Marketing deve comunicar o resultado da discussão sobre o
assunto durante a reunião da Diretoria da SBC ocorrida em novembro. 2) Lista de e-mails de
coordenadores de programas. Foi sugerido pelo prof. Paulo que, em cada mensagem, haja
identificação do remetente. O prof. Paulo também propôs que um grupo seja responsável por
atualizar os endereços de e-mails da lista. O prof. Gerson se dispôs em organizar essa atividade. Os
coordenadores concordaram com a proposta. 3) Sugestão da Diretoria de Educação da SBC
sobre série de reportagens sobre os programas. A profa. Renata comentou inicialmente o tema.
Após comentários, foi sugerido que a série de reportagens fosse iniciada pelos PPGs novos. Os
coordenadores concordaram com a sugestão. 4) Visibilidade do conceito do programa no CV
Lattes. O item de pauta foi apresentado pela profa. Renata. Após comentários, foi aprovada a
sugestão de se encaminhar ao CNPq, via SBC, uma solicitação do fórum para a retirada do conceito
Capes do CV Lattes. Todos os coordenadores presentes concordaram que o fórum deveria enviar
um texto ao CNPq posicionando-se contra essa informação no CV Lattes. Os profs. Gustavo,
Celestino, Nazareno e Renata se dispuseram a elaborar o texto e enviá-lo ao CNPq. 5) Relato sobre
a reunião da Comissão de Educação. A profa. Renata fez um relato sobre a reunião ocorrida em
26 e 27 de outubro. Ela disse que haverá uma trilha do fórum no WEI - Workshop sobre Educação
em Computação e que poderiam ser apresentados painéis sobre os grupos de trabalho do fórum. O
prof. Gustavo disse que o foco das apresentações poderiam ser os coordenadores de graduação para

que adequem o perfil do egresso dos cursos de graduação também para o ingresso em pósgraduações na área de Ciência da Computação. O prof. Jacques concordou com a sugestão do prof.
Gustavo. A profa. Fátima sugeriu que fosse divulgado aos professores dos programas de pósgraduação para escreverem artigos sobre as experiências de ensino-aprendizagem em pósgraduação. O prof. Rommel sugeriu que cada coordenador divulgasse o PPG em forma de painel. O
prof. Gerson lembrou que o fórum não está utilizando a trilha sobre PG do WEI. O prof. Ronaldo
Cristiano Prati sugeriu que houvesse divulgação dos PPGs em folders da SBC. A profa. Fátima
sugeriu que houvesse uma edição especial da Computação Brasil sobre os PPGs. 6) Assuntos
relacionados ao acompanhamento da Capes aos PPGs e CA-CC. O prof. Nilceu questionou
sobre a reunião de apresentação dos programas níveis 4 a 6 com a Comissão de Área na Capes. O
prof. Paulo informou que será em fevereiro ou março de 2013. Os profs. Kleber e Jacques
sugeriram que houvesse uma maior participação de professores de PPGs conceito 3 no CA-CC. O
prof. Celestino sugeriu que houvesse valorização maior que atual de bolsas DT para os PPGs
acadêmicos. O prof. Ronaldo Prati disse que considera muito o tempo de 10 anos para consolidação
de um PPG com mestrado, antes de ter o PPG de doutorado aceito, conforme é indicado pelo CACC. 7) Apresentação dos grupos de trabalho do fórum. A profa. Renata fez uma apresentação
dos assuntos possíveis a serem debatidos em cada grupo de trabalho. Houve a seguinte distribuição
entre os grupos de trabalhos. GT1 - Políticas de financiamento à pesquisa em CC: profs. Maria
(Yoko), Mario, Celestino, Milton, Ronaldo Mello, Ademir, com organização dos profs. Gerson e
Sanderson. GT2 - Avaliação da Pós-Graduação em CC: profs. Fátima, Cristiano, Osvaldo, Rommel,
Nilceu, Nazareno, Jorge, Kleber, Gustavo, Ronaldo Prati e Marcelo Fantinato. GT3 - Organização
da Pós-Graduação em CC: Alisson, Renata, Sean e Estevam. GT4 - Acesso à Pós-Graduação em
Computação: Jacques, Paulo, Helton e (?). 8) Reuniões dos grupos de trabalho. Os grupos se
reuniram e fizeram reuniões em separado, com descrições individuais. 9) Conversa com prof.
Rodolfo Jardim. O prof. Rodolfo relatou que o CA-CC é composto por 13 membros, além do
coordenador e do coordenador adjunto. Informou que a reunião de coordenadores com membros da
Capes será, provavelmente, de 17 a 19 de março de 2013. Também informou que PPGs 3x3 poderão
receber visitas de membros do CA-CC e Capes. A profa. Yoko perguntou sobre a necessidade de
uma “carreira” em conceitos da Capes, se há PPGs que realizam bem o trabalho de formar mestres
com qualidade, mesmo com conceito 3 há bastante tempo, mesmo porque há características
peculiares em determinadas instituições. O prof. Rodolfo respondeu as perguntas e também
informou que os programas podem solicitar visitas de membros da Capes com custo pela Capes. O
prof. Rodolfo também forneceu informações gerais sobre os processos de avaliação de PPGs pelo
CA-CC e que o Qualis não foi feito para avaliar pessoas e que o atual tem informações até 2010.
Também fez um relato sobre avaliação de APCNs em relação a mestrados acadêmicos e
profissionais. O prof. Rodolfo também respondeu perguntas da profa. Fátima sobre a colaboração
de PPGs para melhorar a qualidade de cursos de graduação e sobre doutorado em rede, feito pelo
prof. Celestino. 10) Apresentação dos resultados dos grupos de trabalho. As ações e
encaminhamentos do GT1 foram várias e apresentados pela profa. Yoko. As ações e
encaminhamentos do GT2 foram várias e apresentados, resumidamente, pelos profs. Marcelo e
Nazareno. As ações e encaminhamentos do GT3 foram apresentados resumidamente pela profa.
Renata. As ações e encaminhamentos do GT4 foram apresentados, resumidamente, pelo prof. Paulo.
O resultado das discussões e a lista de ações será disponibilizada na wiki do fórum de
coordenadores de PPGs em CC. A profa. Renata fez uma finalização dos trabalhos e deu por
encerrada a reunião às dezoito horas e três minutos. São Paulo, 22 de novembro de 2012.

