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Inicialmente o Coordenador do Fórum, Prof. Paulo Lício de Geus, recepcionou os presentes ao
evento, ocasião em que todos se apresentaram individualmente e declararam que programa cada um
representava. Em seguida, o Coordenador explicou a função do Fórum aos presentes, especialmente
aos novatos no cargo, apresentando método de trabalho adotado em 2012. Uma breve descrição
dos grupos de trabalho (GTs) foi feita; alguns resultados recentes do trabalho desses grupos foram
relatados, como por exemplo a portaria recente da CAPES que flexibilizou o uso de recursos PROAP
para auxílios-viagem e a proposta de mudança da prova do Poscomp em finalização. Finalmente, a
pauta para o restante do dia foi apresentada.
No segundo período foram discutidas ações em andamento nos diversos GTs ativos, assim
como em que estado as ações dos GTs inativos estavam. O GT4, através dos professores Paulo
Lício de Geus e Jacques Duílio Brancher, apresentou a estrutura proposta para a nova prova do
Poscomp, relatando que ainda faltam alguns ajustes no formato da prova, especialmente no tocante
às provas específicas. Em seguida o Coordenador relatou que a proposta do GT3 de se fazer um
diretório de programas de pós-graduação no site da SBC não teve progressos, em vista provavelmente
do final de mandato dos coordenadores que encamparam a ideia na ocasião. Contudo, esse relato
moveu novos interessados em levar a ideia adiante, que se comprometeram a reiniciar os trabalhos.
Finalmente o GT5, através do Prof. José Augusto Suruagy Monteiro, apresentou a motivação para o
grupo iniciado na reunião anterior em Campinas. Os trabalhos não tiveram muito progresso, mas
foi relatado que o número de programas de Mestrado Profissional ultrapassou o limiar em que a
CAPES estabelece comitê de avaliação dedicado a tais programas. Os interessados programaram
reunião extra durante o CSBC, em preparação para a próxima reunião do Fórum por ocasião do
Seminário de Acompanhamento na CAPES em agosto.
No terceiro período, a nova diretoria da SBC, juntamente com alguns membros da diretoria
anterior, apresentaram sua proposta de trabalho, em particular na forma de interação com o Fórum.
Já em reação à principal ação do GT3, a nova diretoria já concordou em hospedar no site oficial
o diretório de programas de pós-graduação em Ciência da Computação. Foi também solicitada a
cooperação do Fórum em relação à reação que a SBC deveria tomar por conta do corte no orçamento
e nos recursos aos programas que a CAPES promoveu recentemente. Foi acordado que o Fórum
elaboraria um esboço de carta que expressasse a dissatisfação dos coordenadores dos programas
devido às severas dificuldades trazidas pelas medidas para o andamento das atividades normais dos
programas.
No quarto período, o estado atual das ações do GT2 foi compartilhado com a plateia. Não
houve novidades quanto à solicitação de retirada do conceito de avaliação de programas da Capes do
currículos do sistema Lattes, mas reiterou-se a necessidade de insistir junto ao CNPq. Já quanto às
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discussões sobre o Documento de Área, uma série de observações e dúvidas coletadas no período desde
a reunião anterior foram comentadas e rediscutidas. Concordou-se com a limpeza do texto como um
todo, especialmente dos tópicos e dúvidas recorrentes no texto, para evitar as múltiplas repetições.
O texto final deverá ser anonimizado, já que as autorias dos comentários foram importantes durante
a coleta de sugestões. Quando pronto, será enviado ao Coordenador de Avaliação, Prof. Philippe
Olivier Alexandre Navaux.
O quinto período, após o almoço, foi dedicado a discussões quanto à crise deflagrada pelos cortes
no custeio de PROAP/PROEX. Houve discussão sobre a viabilidade técnica de diversas alternativas
tecnológicas para teleconferências. Em resumo, os coordenadores foram praticamente unânimes em
implementar bancas de defesas via teleconferência para os membros externos. Discutiu-se também
os possíveis impactos do no-show na hora da apresentação de artigos aceitos em conferências, mas
novamente o consenso recaiu na opção pelo financiamento da inscrição nos eventos, com comunicação
imediata da impossibilidade do autor fazer a apresentação, como sendo a opção mais diplomática com
relação aos organizadores. Desta forma espera-se que a grande maioria dos artigos será publicada,
garantindo que pelo menos a visibilidade das pesquisas desenvolvidas seja garantida.
No sexto período, a Coordenação de Avaliação da Área se disponibilizou para apresentar as
novidades do processo e responder às dúvidas dos coordenadores. Presentes o Coordenador de
Avaliação, Prof. Navaux, o Coordenador Adjunto, Prof. Edson Norberto Cáceres, e o Coordenador
Adjunto de Mestrado Profissional, Prof. Avelino Francisco Zorzo, além de alguns membros do comitê
de avaliação da última trienal. Várias das dúvidas presentes no documento de área foram esclarecidas
na ocasião, que também presenciou a disposição e compromisso do Prof. Navaux em receber as
contribuições do Fórum, porém alertando que o Documento de Área segue um modelo um bocado
rígido, definido pela própria CAPES.
Após a conversa com a Coordenação de Avaliação, o Fórum procedeu à eleição de seu novo
coordenador. Foi eleita a Profa. Andreia Malucelli, da PUC-PR, ficando como vice o Prof. Paulo
Lício de Geus, mantendo a tradição do coordenador anterior como vice, para ajudar na preservação
da cultura do Fórum. Após parabenização da nova coordenadora, as atividades do evento foram
encerradas.
Além da reunião do Fórum propriamente dita, outras atividades foram realizadas pelo coordenador em final de mandato, Prof. Paulo Lício de Geus. Na reunião plenária da Comissão
de Educação da SBC (WEI), o Coordenador do Fórum apresentou um resumo das atividades
desenvolvidas durante seu mandato. Em seguida, na Assembleia Geral da SBC, apresentou o esboço
de manifesto composto desde a reunião do Fórum, para ciência dos membros presentes e posterior
refinamento a ser conduzido pelo novo Presidente da SBC, Prof. Lisandro Zambenedetti Granville.
Atenciosamente,

Paulo Lício de Geus
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