ATA DA REUNIÃO DO FORUM DE COORDENADORES DE
PROGRAMAS

DE

PÓS-GRADUAÇÃO

EM

CIÊNCIA

DA

COMPUTAÇÃO. Durante o dia vinte e oito do ano de dois mil e
quatorze, junto ao Congresso da Sociedade Brasileira de
Computação, reuniram-se os coordenadores e representantes dos
Programas de Pós-Graduação em Ciência da Computação (CC)
do Brasil. A Coordenadora do Forum, professora Renata Araujo,
apresentou brevemente: 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. Após apresentação individual dos coordenadores presentes, a
Coordenadora apresentou a pauta da reunião, que incluiu: 1) Informes Gerais. A
Coordenadora solicitou aos presentes o apoio para o registro da reunião, sendo aceito
pelo professor Marcelo Fantinato, da EACH-USP. A coordenadora relatou o andamento
de solicitações realizadas pelo Forum no período, a saber: a) Revisão da Portaria PROAP.
A solicitação de revisão da portaria, realizada pelo Forum no início de 2013, foi
encaminhada ao Diretor da CAPES por meio do Coordenador de Área de CC – Prof.
Navaux – e pelo atual presidente do Forum de Pró-Reitores de Pós-Graduação
(FORPROP) – Prof. Mauro Ravagnani – da Universidade Estadual de Maringá. Até o
momento, não foram obtidas respostas da Direção da CAPES a respeito. O Forum
permanecerá em contato com o Coordenador de Área e com o FORPROP para
acompanhamento. b) Indicações para Coordenação de Área na CAPES. A Coordenadora
fez breve resumo sobre as indicações compartilhadas pelos Programas para
Coordenação da Área de CC na CAPES, a pedido da CAPES no 1º semestre de 2014. O
objetivo do compartilhamento das indicações é acompanhar os resultados e indicações
que serão posteriormente realizados pela CAPES no início do 2º semestre de 2014. c)
Solicitação de retirada do conceito de avaliação de Programas do CV Lattes. A
Coordenadora informou que a solicitação realizada pelo Forum havia sido encaminhada à
Diretoria de Educação da SBC, avaliada no âmbito do Conselho e Diretoria da SBC e
aguardava a deliberação para encaminhamento ao CNPq. A deliberação positiva foi
notificada pela Diretoria de Educação na véspera da reunião, quando da reunião da
Diretoria da SBC durante o Congresso. A Coordenadora informou que verificará junto à
Diretoria de Educação como a solicitação será encaminhada ao CNPq. d) III Seminário
Grandes Desafios da Computação no Brasil. A professora Claudia Motta – Diretora de
Planejamento e Projetos Especiais da SBC – apresentou a chamada de trabalhos para o

III Seminário Grandes Desafios da Computação no Brasil, realizado pela SBC em parceria
com associações da indústria. A Diretoria chamou a atenção dos presentes da
importância do seminário e convidou a todos para submeterem suas propostas. 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) Levantamento de dados sobre uso do PROAP: foi apresentada planilha de
coleta de dados sugerida pelo GT1, já circulada pela lista. Os coordenadores presentes
alertaram a dificuldade de preencher os dados solicitados, haja vista a dificuldade de
saber com precisão os valores pagos por suas instituições. Após discussões, optou-se por
rever o instrumento de levantamento/coleta, sugerindo-se, por exemplo, a coleta dos
dados referentes apenas ao último ano em vez dos últimos três. Os membros do GT1
deverão preparar uma nova proposta de coleta de dados para ser encaminhada
novamente aos coordenadores. ii) Bolsa de produtividade em pesquisa CNPq: a
Coordenadora apresentou levantamento preliminar de dados sobre quantitativo de bolsas
PQ pelas áreas, para efeitos de análise. Após discussões, entendeu-se que o objetivo
principal do Forum não estaria em realizar comparações entre as áreas a respeito das
bolsas PQ, mas no uso da bolsa como parâmetro de avaliação de programas. Foi
deliberado que este questionamento seria feito em reunião no dia seguinte, junto aos
representantes da CAPES/CNPq. Em relação ao GT2 – Avaliação da Pós-Graduação, a
Coordenadora lembrou aos presentes mensagem enviada pelo professor Nazareno
Andrade, a respeito do compartilhamento de ferramentas utilizadas pelos Programas para
realizar suas avaliações internas (auto-avaliações). Foi apresentada também a ferramenta
– http://coordpgcc.digress.it – proposta para a discussão do documento de área. Algumas
discussões sobre a Plataforma Sucupira foram brevemente realizadas e a Coordenadora
informou ter entrado em contato, por meio do professor Navaux, com a equipe da CAPES
responsável pela plataforma, para estarem presentes à reunião, mas não houve
disponibilidade. O professor Marcelo Fantinato apresentou argumentos para solicitar à
Comissão de Área na CAPES a divulgação de critérios mínimos e objetivos referente aos
quesitos/itens existentes no Documento de Área para dar mais visibilidade e orientação
aos programas em relação aos resultados de suas avaliações. Durante as discussões, foi
apresentada a dificuldade de se equilibrar critérios objetivos e a flexibilização da avaliação
para a área. Em votação pelos presentes, no entanto, foi aprovado o encaminhamento da
proposta à Coordenação de Área em momento posterior, durante a reunião. Com a saída
da coordenação de seus respectivos programas, os dois coordenadores que formavam

esse GT2 saíram do Forum, e esse GT2 passa agora a ser integrado pelos
representantes do Programa da EACH-USP, Marcelo Fantinato, e do Mestrado
Profissional da UTFPR, Carlos Silla. O professor José Augusto Suruagy Monteiro (UFPE),
realizou apresentação de motivos a respeito de discutir no âmbito do Forum a questão
dos mestrados profissionais, sobretudo seus objetivos no cenário de formação nacional e
sua avaliação. Após apresentação, propôs ao Forum a criação de um grupo de trabalho
específico para este fim, o que foi aprovado pelos presentes. Sobre o GT3-Organização
da PGCC, 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, foi definido um formato para coleta de dados, apresentado na reunião. Os
presentes sugeriram a simplificação da apresentação (e manutenção) dos dados por meio
de um mapa de localização dos programas com links para as páginas específicas de cada
programa. Sobre a proposta de realizar um mapeamento dos currículos de formação em
pós-graduação em CC, também foi definido um formato para a coleta dos dados. No
entanto, os coordenadores presentes lembraram que os dados definidos poderão ser
facilmente levantados com uso da Plataforma Sucupira, quando operando totalmente.
Desta forma, o levantamento foi suspenso até que a plataforma possa fornecer estes
dados continuamente. Os resultados do GT4-Acesso à Pós-Graduação foram
apresentados pelos professores Paulo Licio de Geus (UNICAMP) e Jacques Brancher
(UEL). O professor Jacques atualizou o grupo com informações sobre a operação do
próximo POSCOMP, seguido de discussões a respeito de critérios para definição de
sedes de aplicação da prova. O professor Paulo Licio de Geus apresentou proposta para
revisão do conteúdo da prova. Após discussões e esclarecimentos, a proposta foi
aprovada em seu caráter geral pelos presentes, a ser refinada pelo grupo de trabalho.
Foram convidados coordenadores para participar das discussões a partir daí. O
representante do Mestrado Profissional da UFRN, Frederico Lopes, se manifestou para
participar do grupo. A representante do Programa da UFU, Denise Guliato foi convidada a
também integrar o grupo. 3) Encontro com Coordenadores do CA-CC/CAPES. À
convite do Forum, o coordenador do CA-CC/CAPES, Phillipe Navaux, e o coordenador
adjunto Altigran Silva (UFAM), estiveram presentes. Os coordenadores apresentaram
observações sobre o trabalho da comissão e responderam às questões dos membros do
Forum. Foram apresentadas duas questões principais: a) a identificação de docentes
ativos na coleta de dados para avaliação e as normas para esta identificação definidas
pela CAPES – sobre este assunto, após apresentações de dúvidas e preocupações dos

programas, os coordenadores de área informaram ter consciência das dificuldades que as
normas atuais trazem para a avaliação e para a flexibilidade acadêmica dos programas; e
b) a proposta de apresentar critérios mínimos e objetivos dos quesitos/itens presentes no
Documento de Área para a avaliação de programas – o professor Marcelo Fantinato
apresentou os argumentos para a definição dos critérios, sendo discutido com a
coordenação de área os riscos e benefícios desta definição. Como conclusão, a
coordenação se prontificou a avaliar a possibilidade desses refinamentos em próximos
documentos de área ou então em um Comunicado Oficial da Área para que possa ser
publicado antes do fechamento do próximo triênio. Foi ressaltado, no entanto, que o
encaminhamento

destas

ações

dependerá

da

apresentação

formal

de

suas

reinvindicações, por parte do Forum, para a próxima Coordenação de Área, em revisão
pela CAPES. O professor Altigran Silva apresentou proposta ao Forum para compor um
grupo interessado em desenvolver um sistema de apoio à avaliação continuada do qualis
da área. 4) Indicação de nova coordenação do Forum. A Coordenadora informou a
todos que a atuação da coordenação atual – Renata Araujo (UNIRIO) e Nazareno
Andrade (UFCG) completava dois anos ao final de julho de 2014. Com isso, segundo as
regras definidas pelo Forum, seria necessário indicar novo coordenador para os próximos
dois anos (2014-2016). A coordenadora perguntou se havia voluntários para assumir a
coordenação. Não havendo voluntários, foram solicitadas indicações. O nome do
professor Paulo Licio de Geus, que, mediante aceitação, foi indicado e aprovado por
todos. A vice-coordenação do Forum será realizada pela professora Renata Araujo (atual
coordenadora) para fins de transição das atividades. 6) Encerramento: A Coordenação
lembrou a todos sobre reuniões e encontros de interesse do Forum durante o CSBC –
Encontro com representantes CAPES/CNPq, Assembleia SBC e Plenária WEI. Foi
definida a próxima reunião do Forum, a princípio na 2ª semana de novembro, em
Campinas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada ao final do dia.

