ATA DA REUNIÃO DO FÓRUM DE COORDENADORES DE
PROGRAMAS

DE

PÓS-GRADUAÇÃO

EM

CIÊNCIA

DA

COMPUTAÇÃO. Durante os dias dezesseis e dezessete de julho
de 2012, durante o XXXII Congresso da Sociedade Brasileira de
Computação, como parte integrante do Workshop de Educação
em Computação, reuniram-se os coordenadores e representantes
dos Programas de Pós-Graduação em Ciência da Computação do
Brasil, tendo como pauta: 1) Poscomp: o responsável pela organização do Poscomp –
Prof. Jacques Brancher – relatou o histórico da realização do exame sob responsabilidade
da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) da Universidade Federal de Londrina
(UEL) desde 2010, apresentou informações gerais sobre o exame e itens a serem
discutidos para seu aperfeiçoamento. Em particular, foram relatadas e discutidas
questões relacionadas a: o número de recursos judiciais recebidos; a necessidade de
revisão da lista de elaboradores das questões da prova; a intenção de aumentar a
capilaridade de aplicação do exame; o uso e benefícios da Teoria de Resposta ao Item
para elaboração do exame; a necessidade de definir critérios diferentes de pontuação das
questões de acordo com as áreas de formação da Ciência da Computação; e o processo
de revisão da prova antes de sua divulgação. Sobre a divulgação de resultados do exame,
o Professor Jacques relatou que está sendo desenvolvido um software via web para
automatizar o processo e aumentar a segurança da distribuição das informações, onde os
coordenadores deverão preencher um cadastro para terem acesso aos resultados, uma
senha de acesso será enviada por SMS, e os candidatos autorizarão no momento da
inscrição a divulgação da pontuação para os programas. 2) Encontro com
representantes da Diretoria da Educação da SBC: os Professores Mirella Moro, José
Carlos Maldonado e Roberto Bigonha foram convidados pelo Fórum para, primeiro, fazer
um relato sobre o histórico da criação do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação e
seus objetivos. Abertas as discussões, foram apresentados e discutidos os seguintes
itens: pedido de atualização na página da SBC do currículo de referência dos cursos de
CC; um esforço de reaproximação do Fórum com as atividades da SBC – sugestão de
designar o coordenador do Fórum como membro da Comissão/Diretoria de Educação da
SBC; o papel da pós-graduação na formação em graduação; a caracterização da
formação do pós-graduado em CC; a importância de haver um relato/atuação do Fórum
de Coordenadores de PPGCC durante o WEI – sugestão de uma trilha no WEI sobre
ensino da pós-graduação em CC; aperfeiçoar o registro das discussões no âmbito do

Fórum (informações gerais, perguntas frequentes, decisões etc); impossibilidade de
financiamento de alunos de mestrado para participação em eventos no país via PROAP; a
necessidade de aumento da intensidade e densidade das discussões no âmbito do
Fórum; e a necessidade de aumento do tempo de discussão/reuniões presenciais do
Fórum. Após o encontro com a Diretoria de Educação, os presentes discutiram potenciais
temas de interesse para articulação através do Fórum, como: política de bolsas, curriculo
de pos-graduacao em Computação, processos seletivos. 3) Encontro com a Comissão
da Área de Ciência da Computação da CAPES: Os professores Phillipe Navaux,
Alberto Laender, Marco Antonio Casanova, Paulo Fernandes, entre outros membros do
Comitê de Área da CC (CA-CC) na CAPES estiveram presentes e discutiram junto ao
Fórum os seguintes ponto: o funcionamento do processo de revisão do sistema Qualis;
esclarecimento sobre a avaliação separada de cursos de mestrado profissionais (APCNs)
em relação aos cursos acadêmicos; possibilidade de acumulação de bolsas para
coordenadores de pós-graduação pela CAPES, em negociação com o CNPq para que
possa ser acumulável com outras bolsas; a demanda do Fórum para o encaminhamento à
CAPES para flexibilização do financiamento PROAP para apoio a participação de alunos
de mestrado em eventos no exterior; as alterações no Documento de Área estão focadas
em tornar o documento mais claro (exs. taxa de alunos x orientador, classificação de
docentes ativos e colaboradores), embora haja ainda demandas da CAPES em discussão
(ex. critérios explícitos para os conceitos de Bom, Muito Bom, Regular etc);
especificamente sobre o novo Qualis, as alterações incluem o aumento da base de
periódicos avaliados na área, a ascensão e descida (máximo um nível, na maioria dos
casos) de veículos; sobre o Qualis de conferências, o CA-CC fará uso dos resultados de
cálculo de h-index sendo realizado por iniciativa da Diretoria de Eventos da SBC;
ressaltou-se a importância de referências veículos nacionais; foi reportada uma
preocupação da CAPES em relação à expansão dos cursos vinculados à área
Interdisciplinar e os comitês de área estão sendo chamados a avaliar os cursos
submetidos para alinhamento de seus objetivos com áreas mais específicas. 4) Eleição
novo coordenador do Fórum: após apresentação geral dos presentes e discussões
gerais sobre a necessidade de mudança na dinâmica de atuação do Fórum, se
apresentaram como voluntários à nova coordenação do Fórum os professores Jacques
Brancher (vice-coordenador do PPG da UEL) e Renata Araujo (vice-coordenadora do
PPG da UNIRIO). O professor Jacques Brancher retirou sua indicação, sendo aprovada a
indicaçào da professora Renata Araujo como coordenador. Como praxe estabelecida no

Fórum, o professor Gerson Cavalheiro, atual coordenador, permanece na gestão do
Fórum como vice-coordenador. Ainda sobre este item, a professora Renata Araujo
sugeriu a criação de um Comitê Gestor do Fórum para apoio às atividades de
coordenação. Mediante manifestações, foram indicados para esta composição os
professores: Jacques Brancher (UEL), Fátima Nunes (USP-Leste), Manoel Mendonça
(UFBA) e Sanderson Oliveira (UFLA), sendo a composição aprovada pelos presentes; 5)
Assuntos Gerais: o Coordenador do Fórum relatou a demanda dos coordenadores de
programas de sugerir à organização dos eventos relacionados ao Fórum (CSBC/WEI) de
realização da reunião com representantes da área de Ciência da Computação na CAPES
e CNPq no mesmo dia da reunião do Fórum. O Professor Geraldo Zimbrão
(COPPE/UFRJ) relatou as dificuldades encontradas por seu programa em relação às
demandas e recomendações do Ministério Público Estadual (RJ), com exigências em
relação a critérios e transparência da seleção de candidatos.

