ATA DA REUNIÃO DO FORUM DE COORDENADORES DE
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO. Durante o dia dezessete de novembro do ano
de dois mil e quatorze, na UNICAMP, Campinas-SP, uniram-se
os coordenadores e representantes dos Programas de PósGraduação em Ciência da Computação (CC) do Brasil. O
Coordenador do Forum, professor Paulo Lício de Geus,
apresentou

brevemente:

os

objetivos

do

Forum

de

Coordenadores e a formação e objetivos dos Grupos de Trabalho existentes. Após
apresentação da pauta da reunião, foram iniciadas as atividades, incluindo: 1) GT2Avaliação da PGCC: o professor Marcelo Fantinato (EACH-USP) apresentou as ações
em andamento, em particular a proposta de se construir um processo e ferramenta para
avaliação continuada e coletiva da qualificação da produção em conferências, baseada na
ferramenta Shine, desenvolvida com o apoio da SBC, sob coordenação do professor
Altigran Silva (UFAM). 2) Encontro com representante do CA-CC/CAPES: O professor
Altigran Silva (UFAM) esteve presente à reunião do Forum, a pedido do Coordenador de
Área para repassar ao Forum informações sobre a última reunião do CTC (em novembro,
na CAPES). Informou que: i) deverá ser realizado pela CAPES um seminário para os
Programas que estão há 3 avaliações no nível 3 ou 4; ii) deverá acontecer uma inciativa
de reenquadramento dos Programas acadêmicos e profissionais; iii) foi criado um comitê
específico para mestrados profissionais, devido ao aumento do número de cursos nesta
categoria; iv) serão definidos critérios mais claros para a integração dos Programas com a
Educação Básica; v) há uma proposta de mudança do período de avaliação para 4 anos
(e não mais 3 anos); vi) a CAPES vai financiar a edição de revistas nacionais na Springer
e Elsevier; e vii) a Diretoria de Avaliação da CAPES encaminhou ao conselho proposta
para que docentes possam participar de até 3 programas de pós-graduação. 3) Informes
Gerais: A professora Renata Araujo (UNIRIO) relatou informações obtidas em contato
com o professor Livio Amaral (Diretoria de Avaliação da CAPES) de que a plataforma
Sucupira terá um período de verificação de dados recentemente coletados. Relatou ainda
que a Portaria PROAP havia sido revista pela CAPES e estava em processo de
aprovação junto ao Forum de Pró-Reitores e direção da CAPES. 4) GT1 – Políticas de
Financiamento à PGCC: A professora Renata Araujo (UNIRIO) apresentou o resultado
positivo da ação deste grupo de trabalho em relação à revisão da Portaria da CAPES que,
conforme apresentado nos informes gerais, está em revisão pela CAPES. 5) GT3 –

Organização

da

PGCC:

A

professora

Renata

Araujo

(UNIRIO)

lembrou

o

encaminhamento junto à SBC para a criação do catálogo da Pós-Graduação em CC. 6)
GT4 – Acesso à PGCC: Os professores Paulo Lício de Geus (UNICAMP) e Jacques
Brancher (UEL) apresentaram proposta de revisão das questões das provas do
POSCOMP. Esta proposta vinha sendo elaborada ao longo do ano e buscava melhor
acomodar as demandas de avaliação dos distintos cursos de formação em CC no Brasil.
Foi aprovada a criação de grupos específicos de questões, com revisões anotadas pelo
grupo de trabalho. Há a expectativa de que a próxima prova já contemple esta revisão. A
proposta será encaminhada à SBC, após previsão de orçamento a ser feito pelo professor
Jacques Brancher (UEL). A proposta de revisão será registrada na wiki do Forum. 7) GT5Mestrados Profissionais em CC: O professor José Suruagy (UFPE) apresentou as
principais questões do conceito e da avaliação dos mestrados profissionais. Relatou a
necessidade de se construir uma compreensão da área sobre o que seja um mestrado
profissional. Informou sobre a proposta de um workshop sobre mestrados profissionais
junto aos seminários na CAPES e/ou durante a próxima reunião do Forum. 8) Reunião
dos Grupos de Trabalho: os grupos de trabalho se reuniram em salas para discussão e
elaboração de ações. Após a reunião, foram apresentadas a todos as decisões, conforme
a seguir. GT2-Avaliação da PGCC: i) Com a presença do professor Altigran Silva (UFAM),
foi definido um planejamento de atividades relacionadas ao uso da ferramenta Shine e do
estabelecimento da base de dados para a verificação do Qualis Conferências. A equipe
do professor Altigran finalizará atualizações na base até o final de fevereiro de 2015. Em
paralelo, será construída uma ferramenta para complementação dos dados que não estão
sendo tratados. O professor Edson Matsubara (UFMS) ficou responsável por esta
atividade, prevista para março/abril de 2015. Foi solicitado o envolvimento de todos os
coordenadores de programas para verificação de artigos não tratados. O objetivo é que,
até julho de 2015, os dados de 2013 e 2014 estejam resolvidos na ferramenta. A
ferramenta apresentará tanto HIndex como o Impact Factor. Os dados de 2015 serão
tratados posteriormente. ii) será realizada uma discussão para sugerir revisões ao
Documento de Área para doutorados e mestrados acadêmicos. O plano envolve uma 1a
fase de contribuições via Google Docs de comentários até fevereiro de 2015, uma 2a fase
de consolidação de contribuições, e uma 3a fase de apresentação e discussão das
sugestões em próxima reunião do Forum. Os professores Flavio Varejão (UFES), Eulana
dos Santos (UFAM) e Renata Araujo (UNIRIO) se prontificaram a organizar esta ação. iii)
foi proposta a realização de testes na plataforma Sucupira, para geração de relatório para

apresentação à CAPES. O professor Luiz Chaimowicz (UFMG) se prontificou a organizar
a tarefa. 9) Encerramento: A Coordenação sugeriu aos presentes que dessem
continuidade ao preenchimento do Sucupira para os dados de 2014 e que a wiki fosse
organizada para receber comentários e problemas enfrentados. Foi definido que a
próxima reunião do Forum será, a princípio, no mês de março ou de acordo com a
chamada da CAPES para a realização de seminários dos Programas em Brasília no
primeiro semestre do ano. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

