ATA DA REUNIÃO DO FORUM DE COORDENADORES DE
PROGRAMAS

DE

PÓS-GRADUAÇÃO

EM

CIÊNCIA

DA

COMPUTAÇÃO. Durante o dia vinte e seis do ano de dois mil e
quatorze,

na

UNB,

reuniram-se

os

coordenadores

e

representantes dos Programas de Pós-Graduação em Ciência da
Computação (CC) do Brasil, tendo como pauta: 1) Informes
Gerais. A Coordenadora apresentou brevemente aos presentes:
os objetivos do Forum de Coordenadores, um resumo do plano de ações do Forum para o
período 2013-2014; os resultados obtidos pelo Forum neste período e seus desafios. A
professora Denise Guliato (UFU) sugeriu a discussão das seguintes questões: desafios
dos processos seletivos à luz das determinações do Ministério Público, e novas revisões
na Portaria PROAP relacionada a interstícios e valores financiados. Foi sugerida e
acatada pelo grupo a inclusão das questões dentro das apresentações/discussões dos
respectivos grupos de trabalho relacionados aos temas em questão. 2) Apresentação e
discussão de ações dos Grupos de Trabalho. Quanto aos resultados do GT1-Políticas
de Financiamento à PGCC – foram discutidos os seguintes pontos centrais: i) Revisão
da Portaria PROAP – foi confirmado pela Coordenação que um documento apresentando
propostas de revisão da portaria PROAP havia sido encaminhado ao Coordenador da
Área de CC na CAPES para encaminhamento à diretoria da CAPES naquele mesmo dia.
O professor Ademir Constantino informou que havia entrado em contato com o atual
presidente do Forum de Pró-Reitores de Pós-Graduação (FORPROP) nacional, professor
Mauro Ravagnani (UEM) para encaminhamento da mesma proposta ao FORPROP. Foi
sugerido a todos os coordenadores que entrassem em contato com os respectivos PróReitores de Pós-Graduação em suas instituições para ciência e fortalecimento da
solicitação de revisão da Portaria. ii) Iniciou-se uma discussão sobre novas revisões e
solicitações a respeito de financiamento PROAP, culminando com a decisão do grupo de
iniciar uma ação para elaborar um mapeamento dos custos atuais dos Programas em
relação aos valores financiados pela CAPES via PROAP, incluindo o cálculo de quotas de
bolsas. O professor Rodolfo Azevedo (UNICAMP) lembrou que os programas podem
solicitar aumento da cota de bolsas a qualquer momento às agências. Apesar de não
haver garantias, a medida pode ter efeito positivo para sensibilizar as agências. A
professora Denise Guliato (UFU) destacou importância de pressionarmos as FAPs e
agências CAPES e CNPQ por editais de bolsas. iii) Bolsa de produtividade em pesquisa
CNPq: após discussão sobre os problemas de transparência da avaliação na concessão

de bolsas, sobre a competição acirrada e no uso da bolsa de produtividade com item de
avaliação de pesquisadores e programas, o Forum decidiu iniciar uma ação para elaborar
propostas que criem possibilidades reais de aumento do número de bolsas para a área,
dada a grande importância da CC para o desenvolvimento científico e tecnológico do país.
Os argumentos principais do Forum para esta ação estão no fato de que a ausência de
bolsa por um pesquisador não é um demérito, que o mérito ligado à bolsa acaba
implicando

em

indução

de

orçamento

para

um

conjunto

restrito

de

pesquisadores/programas. Sugeriu-se também realizar um levantamento do número de
bolsas por áreas, para efeito de comparação com a área de CC. Se prontificaram a
participar destas ações os professores Denise Guliato (UFU), Christina Von Flach (UFBA),
Brunno Motta de Carvalho (UFRN), Hermes Senger (USP), Estevam Hruschka (UFSCAR)
e Flávio Varejão (UFES). A Coordenação apresentou também solicitação encaminhada
pelo professor Cristiano Costa (UNISINOS), para avaliação de proposta de solicitação de
inclusão de universidades particulares no PROAP. Ao final da reunião, com a chegada do
professor Cristiano à reunião, o mesmo apresentou a proposta, tendo sido sugerido que
fosse realizada uma apresentação de proposições para justificar a inclusão das
universidades particulares ao programa. O GT2 – Avaliação da Pós-Graduação, trouxe
ao Forum a proposta de solicitar ao comitê de área o detalhamento da avaliação dos
requisitos mínimos de cada item da ficha de avaliação trienal (B, MB e RG) e dos níveis
de cada programa (3 a 7), para fins de melhor entendimento, transparência e
planejamento estratégico dos programas. Quanto à esta questão, após o encontro com os
representantes do CA-CC/CAPES, ao final da reunião, ficou esclarecida a dificuldade
deste detalhamento, tendo em vista que os parâmetros para estas avaliações variam a
cada avaliação, de acordo com os resultados dos próprios programas. O GT2 apresentou
também proposta de que o Forum participe mais ativamente da elaboração do Documento
de Área. Para isso, propõe o uso de uma ferramenta colaborativa para discussão dos
itens do Documento de Área visando a elaboração de proposições a serem
encaminhadas para o CA-CC. A proposta foi aceita por unanimidade pelo grupo. Durante
o encontro com os representantes de área foi colocada a possibilidade de o Forum
encaminhar sugestões ao Documento de Área, conforme a evolução das discussões,
tendo o Coordenador do CA-CC se colocado aberto a recebê-las. O GT3-Organização da
PGCC, não pode apresentar resultados de ações neste período, mas renovou a proposta
de realizar um mapeamento dos currículos de formação em pós-graduação em CC. Os
professores Hermes Senger (USP) e Estevam Hruschka (UFSCAR) se prontificaram a

participar desta ação. A Coordenação relembrou as ações de divulgação dos programas
em parceira com a SBC, sobretudo a elaboração do catálogo da pós-graduação em CC
no Brasil. Para esta ação, o Forum poderá definir o formato e coletar os dados para envio
à Diretoria de Divulgação da SBC. Os professores Eduardo Barrére (UFJF) e Rogério
Nascimento (UFS) se prontificaram a participar desta ação. Os resultados do GT4Acesso à Pós-Graduação foram apresentados pelos membros do Comitê Gestor – Paulo
Licio de Geus (UNICAMP) e Jacques Brancher (UEL). O professor Jacques atualizou o
grupo sobre o próximo POSCOMP, informando que 21/09/14 é a provável data de
aplicação do POSCOMP. O professor Paulo Licio de Geus. informou ter avançado em
proposta para revisão do conteúdo da prova. Algumas discussões foram realizadas
durante a reunião, mas infelizmente, por falta de tempo, não foi possível discutir a
proposta. O professor Edson Matsubara (UFMS) se prontificou a participar desta ação. 3)
Painel: Internacionalização e seus impactos na Pós-Graduação em CC. O painel
contou com as apresentações do professor Marcos Formiga da Assessoria de
Cooperação Internacional do MCTI e do professor Phillipe Navaux, Coordenador do CACC. As apresentações foram disponibilizadas na wiki do Forum. 4) Encontro com
Coordenadores do CA-CC/CAPES. À convite do Forum, o coordenador do CACC/CAPES, Phillipe Navaux, e o professor Rodolfo Jardim (UNICAMP), membro do CACC, estiveram presentes. O professor Philippe Navaux apresentou dados a respeito da
avaliação trienal e respondeu a questões dos membros do Forum. Em relação às
solicitações encaminhadas pelo Forum, o professor Phillipe Navaux se colocou aberto a
receber propostas do Forum para o Documento de Área. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada.
Presentes, conforme lista de presença assinada no local:
1) Renata Araujo (UNIRIO)

13) André Gustavo dos Santos (UFV)

2) Hermes Senger (UFSCAR)

14) Ademir Constantino (UEM)

3) Estevam Hruschka (UFSCAR)

15) Marcelo H Carvalho (UFRN)

4) Paulo Licio de Geus (UNICAMP)

16) Edson Takashi Matsubata (UFMS)

5) Eduarado Barrére (UFJF)

17) Felipe Furtado (CESAR)

6) Fábio Verdi (UFSCAR Sorocaba)

18) Flavio Varejão (UFES)

7) Plácido Rogério Pinheiro (UNIFOR)

19) Gustavo Alberto Giménez Lugo

8) Christina Von Flach (UFBA)

(UTFPR)

9) Aparecido Nilceu Morana (UNESP)

20) Alba Cristina Melo (UNB)

10) Rogério do Nascimento (UFS)

21) Jacques Duilio Brancher (UEL)

11) Eulanda

Miranda

dos

Santos

(UFAM)
12) Bruno Motta de Carvalho (UFRN)

22) Denise Guliato (UFU)
23) Simone Barbosa (PUC-Rio)
24) Rodrigo Bonacin (Faccamp)

