ATA DA REUNIÃO DO FÓRUM DE COORDENADORES DE
PROGRAMAS

DE

PÓS-GRADUAÇÃO

EM

CIÊNCIA

DA

COMPUTAÇÃO. Durante o dia vinte e três de julho de 2013,
durante Congresso da Sociedade Brasileira de Computação,
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 os objetivos, composição e dinâmica do Forum e a pauta da reunião, não
tendo sido sugeridas alterações. Em seguida, a Coordenadora apresentou algumas
iniciativas sendo discutidas no âmbito da Diretoria da SBC de oportunidade para o Forum
como: o andamento dos Seminários de Grandes Desafios da Computação; a iniciativa de
construção da memória dos 35 anos da SBC; a iniciativa de Springer Briefs in your Area
of Science junto à Springer, e as iniciativas da Diretoria de Articulação com Empresas. A
Coordenadora apresentou também o andamento da solicitação de retirada da menção à
avaliação de Programas na Plataforma Lattes, já avaliada positivamente pela Diretoria e
aguardando orientações da Diretoria de Educação para encaminhamento ao CNPq. A
Coordenadora repassou também informação obtida junto à Diretoria Administrativa da
SBC indicando não ter sido contactada pelo CNPq para a indicação de representantes
para o Comitê de Área no CNPq. 2) Apresentação e avaliação do plano e relatório de
ações do Forum. A Coordenadora, em nome do comitê Gestor do Forum, apresentou
relato dos objetivos, ações e resultados do Forum para o período 2012-2013, cujo registro
encontra-se em anexo. Uma avaliação e discussão sobre os desafios e sugestões para
ampliar a atuação do Forum se seguiu, sendo apontados como itens a observar: uma
revisão do papel do Forum como grupo de trabalho e formulação de ações relevantes
para as atividades de pós-graduação em CC no Brasil; a alta rotatividade de membros do
Forum; o desafio da continuidade das ações propostas e a disponibilidade para sua
realização; a estratégia de manter o foco em um número restrito de ações relevantes,
evitando a perda de foco; o contínuo alinhamento com SBC, CNPq, CAPES e outras
instituições relacionadas; a possibilidade de dotar o Forum com flexibilidade para atuar
em ações rápidas ou urgentes. Segundo os presentes, os resultados do Forum foram
positivos e o grupo reforçou o interesse em dar continuidade à dinâmica e aos objetivos
sendo

desenvolvidos.

3)

Levantamento

de

questões

para

discussão

com

representantes da SBC e CA-CC CAPES. Foram listados os seguintes pontos a serem
discutidos com os representantes da SBC: a melhor estratégia para divulgação dos

Programas por meio dos principais veículos de divulgação da SBC; ampliação da
integração com o WEI; procedimento para encaminhamento de solicitações do Forum à
SBC. Junto aos coordenadores do Comitê de Área da CC na CAPES, o Forum listou os
seguintes pontos para discussão: critérios para avaliação da internacionalização;
encaminhamento da revisão da Portaria PROAP-CAPES; a questão do descompasso
entre a produção e a publicação multidisciplinar; formas de encaminhamento de
demandas à CAPES; divulgação do novo Documento de Área. 4) Encontro com
Diretoria de Divulgação e Marketing da SBC. Estiveram presentes, A convite do Forum,
o Diretor de Divulgação e Marketing da SBC – Edson Cáceres e a assessora de
Comunicação Social da SBC – Silvia Matos. O Diretor de Divulgação e Marketing
apresentou as sugestões da Diretoria para a divulgação dos Programas: i) a criação de
um Catálogo da Pós-Graduação em CC, cujo formato será elaborado junto com a
Diretoria de Educação; ii) um local no site da SBC para divulgação de links para
informações de seleções de mestrado/doutorado divulgadas nos sites institucionais de
cada Programa; iii) a possibilidade de encaminhamento pelos Coordenadores à
Comunicação Social, itens para divulgação nos veículos de mídias sociais da SBC –
twitter, tumblr e FaceBook; iv) a divulgação periódica de matérias sobre os Programas; v)
a edição de um número especial da Computação Brasil sobre a Pós-Graduação em CC
no Brasil ao final de 2014. Para dar andamento a estas atividades, o Forum se
comprometeu a definir uma ordem para a divulgação dos Programas e uma lista de
representantes de cada Programa junto à Comunicação Social da SBC, que ficarão
responsáveis pela disponibilização das informações de divulgação e contatos para a
divulgação Um roteiro para a divulgação das matérias será definido pela Comunicação
Social da SBC. 5) Encontro com a Diretoria de Educação da SBC. A convite do Forum,
a Diretora de Educação, Mirella Moro, fez apresentação sobre os objetivos da Diretoria de
Educação, a composição da Comissão de Educação e seus principais grupos de trabalho,
incluindo o Forum de Coordenadores de Pós-Graduação. A Diretora comentou também
sobre a inclusão na chamada de trabalhos para o WEI deste ano a menção explícita a
artigos relacionados à educação para pós-graduação, que possibilitou a organização de
uma sessão técnica específica com alguns dos artigos selecionados sobre este tema. A
Diretora comentou também sobre reuniões a serem realizadas ao longo do evento, como
a reunião da Comissão Especial de Educação – com participação da Coordenação do
Forum – e a Plenária do WEI – na qual é esperado um relato das ações do Forum ao
longo do período. 6) Relato das ações dos GTs. Os resultados do GT1-Políticas de

Financiamento à PGCC – foram apresentados pela Coordenação, compreendendo uma
primeira revisão da Portaria PROAP, com os seguintes pontos centrais: i) revisão de
valores pagos para diárias e inscrições; ii) inclusão da possibilidade de financiamento de
passagens para participação de professores em eventos no exterior; iii) diminuição do
interstício para solicitação de financiamento de viagens ao exterior de 2 para 1 ano; e iv)
ampliação do financiamento a eventos no exterior para alunos de mestrado. As
justificativas para os itens revistos seguem em elaboração. O professor Paulo Lício
relatou a dificuldade que as instituições encontram no uso da verba Proap devido ao fato
de que o montante é depositado em contas das universidades e deve seguir as regras de
licitação para compras em universidades públicas. Em específico, relatou que é comum
comprar passagens aéreas com valor muito superior àquele praticado no mercado, o que
pode causar desperdício de verba. Houve sugestão de encaminhar à Capes a alteração
de responsabilidade de uso da verba para a pessoa física do Coordenador do Programa,
como já ocorre com a verba proveniente do Proex. O grupo presente aprovou a
continuidade da ação e a apresentação da proposta ao CA-CC. O GT2 – Avaliação da
Pós-Graduação, por meio dos membros do Comitê Gestor – Fátima Nunes e Nazareno
Andrade - apresentou ao Forum o andamento da ação relacionada à definição de critérios
mínimos para caracterização do perfil de programas nos níveis 3, 4 e 5. Foram analisados
documentos de área de outras áreas com abordagens similares e apresentada a sugestão
de encaminhar ao CA-CC a sugestão de incluir no documento de área da CC estes
critérios mínimos. O GT3-Organização da PGCC, por intermédio dos membros do Comitê
Gestor – Renata Araujo e Alisson Brito – apresentaram a proposta de levantamento do
panorama da formação em PG em CC no Brasil, como instrumento útil para a formulação
de estratégias para os Programas e para o Forum, bem como de definição de políticas
públicas de fomento e incentivo à Pós-Graduação nacional. A proposta foi aprovada pelos
presentes e comentada sua associação tanto com o projeto de memória dos 35 anos da
SBC como o interesse da SBC e da Comissão de Educação neste levantamento. Os
resultados do GT4-Acesso à Pós-Graduação foram apresentados pelos membros do
Comitê Gestor – Paulo Licio de Geus e Jacques Brancher. Jacques atualizou o grupo
sobre o próximo POSCOMP e Paulo Licio apresentou proposta preliminar de revisão das
áreas e conteúdos para elaboração de questões do exame. O grupo discutiu questões
relacionadas à obrigatoriedade ou não do POSCOMP para a seleção à pós-graduação e a
atenção aos diferentes perfis de egressos dos cursos de graduação nacionais, sobretudo
os cursos de Sistemas de Informação. Não se chegou a uma conclusão sobre a revisão

do conteúdo, mas foi aprovada a continuidade da ação, dada sua necessidade para uso
efetivo do exame. 7) Indicação de novo Coordenador e Suplente do Forum.. A
Coordenação apresentou a composição do Comitê Gestor do Forum (Coordenação e
responsáveis por Grupos de Trabalho) e relembrou aos presentes a necessidade de
indicar novo coordenador e suplente para o período 2013-2014. A Coordenação solicitou
que a manifestação de voluntários interessados em assumir a coordenação e suplência.
Houve a manifestação de que o Forum se beneficiaria se o prazo de ocupação da
coordenação fosse alterado de um para dois anos, para garantir a continuidade das ações
que porventura estiverem em andamento. Foi questionado também o interesse da atual
coordenadora permanecer na condução da coordenação. A Coordenadora apontou que o
Professor Gerson Cavalheiro, atual suplente, reportou não poder se manter nesta
atividade, o que indicaria a necessidade de apontar novo coordenador suplente. A
Coordenadora apontou também que estará em estágio no exterior no período de
setembro a dezembro de 2013, o que dificultaria sua atuação à frente do Forum. Desta
forma, sua permanência só seria possível com a indicação de um novo suplente que se
predispusesse também a atuar como coordenador neste período. Após diversas
manifestações, o professor Nazareno Andrade aceitou ser indicado como suplente na
Coordenação, ficando aprovada a nova composição da Coordenação do Forum e do
Comitê Gestor, conforme a seguir: Renata Araujo (coordenadora e GT3), Nazareno
Andrade (suplente e GT2), Maria Claudia Cavalcanti (GT1), Sanderson Lincohn (GT1),
Ronaldo Mello (GT1), Fátima Nunes (GT2), Alisson Brito (GT3), Estevam Hruschka (GT3),
Jacques Brancher (GT4), Paulo Licio de Geus (GT4). Ficou também definido que o novo
prazo de permanência do coordenador e suplente será de dois anos. Esta coordenação,
portanto, se encerrará em 2014. 8) Encontro com Coordenadores do CA-CC/CAPES. À
convite do Forum, os coordenadores do CA-CC/CAPES, Philipple Navaux e Altigran Silva,
estiveram presentes. Altigran Silva apresentou detalhes e esclarecimentos sobre a
composição do Qualis (periódicos e conferências), sobretudo a questão sobre as
publicações em veículos de caráter multidisciplinar. Philippe Navaux reportou que: o
Documento de Área está aprovado e aguardando a divulgação pela CAPES; os critérios
de internacionalização foram definidos no Documento de Área; a avaliação trienal deve
ocorrer na primeira semana de outubro e a divulgação dos resultados deve ocorrer em
dezembro; um comitê para a avaliação trienal está sendo formado pela CAPES com base
em uma lista de nomes indicados pelo CA-CC; os APCNs serão avaliados no período de
12 a 15 de agosto. A Coordenadora relatou aos coordenadores do CA-CC sobre a

iniciativa do Forum em realizar uma revisão da Portaria PROAP da CAPES, perguntando
sobre as formas de encaminhamento à CAPES. A iniciativa foi bem recebida pelos
coordenadores, que se comprometeram a encaminhá-la à CAPES. Foi sugerida também
uma ação junto aos pró-reitores de pós-graduação das instituições, bem como junto ao
Forum de Pró-Reitores de Pós-graduação e à SBC. Sobre a definição de critérios
mínimos para os perfis dos Programas, os coordenadores mencionaram que há uma
orientação da CAPES para que esta informação não seja definida no Documento de Área.
O GT2, no entanto, decidiu por tentar elaborar melhor a proposta para um novo
encaminhamento. 9) Encerramento. No encerramento, os seguintes pontos foram
aprovados pelos presentes: i) a revisão da lista de emails do Forum para a inclusão de
endereços

institucionais

(ex.

coordppgxx@xxx)

e

não

emails

individuais

dos

coordenadores; ii) seguir com ações de aumentar a participação do Forum no WEI; iii)
promover palestras convidadas de interesse para o Forum; iv) implementar ação de
divulgação dos Programas – Catálogo de Cursos de Pós-Graduação; v) dar continuidade
às ações dos GTs. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

