ATA DA REUNIÃO DO FÓRUM DE COORDENADORES DE
PROGRAMAS

DE

PÓS-GRADUAÇÃO

EM

CIÊNCIA

DA

COMPUTAÇÃO. Durante o dia vinte de março de 20132, durante
o Seminário de Acompanhamento de Programas de PósGraduação

da

CAPES,

reuniram-se

os

coordenadores

e

representantes dos Programas de Pós-Graduação em Ciência da
Computação do Brasil, tendo como pauta: 1) Composição
Comitê Gestor: a coordenação do Forum apresentou a atual composição do comitê
gestor e sua distribuição em grupos de trabalho, informando que alguns membros se
desligaram do grupo, a saber: ALVARO MOREIRA (UFRGS), MANOEL MENDONÇA
(UFBA), por motivo de saída de função como coordenadores de Programas. Tendo em
vista as atuações dentro dos GTs nos últimos meses, outros nomes foram propostos,
ficando a composição do Comitê Gestor e Coordenação dos Grupos de Trabalho
organizados da seguinte forma: RENATA ARAUJO (Coordenação Geral e GT3),
GERSON CAVALHEIRO (Coord suplente), MARIA CLAUDIA CAVALCANTI (GT1),
SANDERSON L. GONZAGA DE OLIVEIRA (GT1), RONALDO MELLO (GT1), FÁTIMA
NUNES (GT2), NAZARENO ANDRADE (GT2), ALISSON BRITO (GT3), ESTEVAM
HRUSCHKA (GT3), JACQUES BRANCHER (GT4), PAULO LICIO DE GEUS (GT4). 2)
Identificação e formatação de ações para Grupos de Trabalho: cada grupo de
trabalho se reuniu para o detalhamento de ações específicas, identificadas como
prioridade pelo Forum e com resultados possíveis à curto prazo, preferencialmente até a
próxima reunião do Forum, em julho de 2013. As seguintes ações foram identificadas para
cada grupo: GT1: Levantamento de editais de financiamento e revisões nas regras
PROAP; GT2: sugestão de detalhamento de critérios que caracterizem os níveis de
avaliação dos Programas (3 a 7); GT3: Levantamento do panorama de formação da pósgraduação em Computação no país; GT4: Aprimoramentos ao POSCOMP. Os objetivos
específicos e resultados esperados para cada uma das ações podem ser encontrados na
wiki do Forum. 3) Assuntos Gerais: tendo em vista a redução do tempo previsto para a
realização da reunião, outros assuntos previstos para discussão serão encaminhados
apropriadamente por e-mail.

