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Início do Fórum
• Até 1994: reuniões anuais com os representantes do CACC e da
Capes e os coordenadores dos diversos programas de Ciência da
Computação, reunião esta aberta a toda a comunidade.
• 14/03/95 Discussões sobre viagem a Brasília
– Quotas e critérios para as bolsas de PG (articulação Laender/Palazzo)

• 10/05/95 Mensagem com dois assuntos:
– Bolsas da CAPES e
– Exame de Seleção

• 26/05/95 – Viagem a Brasília:
– Reunião preparatória com CA-CC (CNPq)
– Reunião no CNPq (Marisa Cassim)
– Reunião com Prof. Abílio (Pres. CAPES)
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Criação da Lista coordpgcc-l@di.ufpe.br
(17/07/95)
arenales@icmsc.sc.usp.br
cid@dcc.unicamp.br
elenita@cic.unb.br
gmcochi@vmhpo.uff.br
hjkalin@cpgei.cefetpr.br
horacio@lac.inpe.br
iara@music.pucrs.br
imes6prof@imerj.bitnet
izabel@dsc.ufpb.br
jano@cos.ufrj.br

jose@ime.usp.br
laender@dcc.ufmg.br
lfgs@inf.puc-rio.br
loques@caa.uff.br
negreiro@inf.ufes.br
nysoma@ita.cta.br
palazzo@inf.ufrgs.br
rangel@inf.puc-rio.br
suruagy@di.ufpe.br
tarcisio@lia.ufc.br
wander@power.ufscar.br
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Congresso SBC 1995 - Canela
• Correspondência convite para reunião no CSBC (22/06/95)
– SECOMU: Planejamento estratégico do ProTeM

• Sugestão de Tópicos para a Reunião:
– Planejamento dos cursos (oferta de vagas, necessidade de bolsas até o
ano 2000)
– Exame único de seleção para 1996

•
•

Horário: terça-feira das 7:30 às 9:00 no Hotel Lage de Pedra
Encaminhamentos:
–
–

Elaboração de documento com descrição da área de Ciência da
Computação/Informática no Pais (Resp. Palazzo/UFRGS)
Coleta de Dados da pós (Resp. Cid/UNICAMP)
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Reunião durante o SBBD/SBES
• Recife 2 a 4 de outubro de 1995
• Pauta:
– Finalização do documento que descreve a área de Ciência da
Computação/Informática no País, a ser enviado aos órgãos financiadores
(CAPES, CNPq e FAPs)
– Posicionamento dos cursos de pós-graduação em relação à indicação de
nomes para compor o Conselho Assessor de Computação (CA-CC) do
CNPq.
– Dar continuidade à discussão sobre a realização de exame de seleção
nacional, em particular, a partir de informações colhidas junto a
associações que já realizam este tipo de exame como a ANPAD.

• Carta de Recife:
– Documento preliminar que serviu de base para documento encaminhado à
CAPES e ao CNPq em 1996.
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1996: Déficit de Bolsas
• Janeiro: problema com a alocação de bolsas que não levou em
conta as nossas reivindicações.
• Levantamento do déficit de bolsas
• Elaboração de documento
• 01/03 Documento preliminar entregue ao Ricardo Martins (Dir.
Programas – CAPES) em Recife (durante visita)
• 17/04 Apresentação por Silvio Meira ao Prof. Tundisi (Pres. CNPq)
da situação da área (solicitação de detalhamento)
• 04/06 – Documento com situação de bolsas para a área de CC
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Reunião Durante o Congresso da SBC (1996)
• SECOMU 96: http://www.di.ufpe.br/~srlm/secomu96/
– A Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias de Informação no Brasil: onde
está, para onde vai:
http://www.di.ufpe.br/~srlm/secomu96/posgraduacao.htm

• Reuniões:
– SEG, 5/8, 8:30-11:00, REUNIAO DE COORDENADORES DE POS I
– TER, 6/8, 8:30-11:00, REUNIAO DE COORDENADORES DE POS II
– QUA, 7/8, 8:30-11:00, REUNIAO COM CAPES e CA-CC

• Pauta proposta:
–
–
–
–

Discussão sobre a estratégia para atacar o problema do déficit de bolsas.
Levantamento do estado da área
Exame de Seleção Nacional
Currículo (sobretudo em relação à formação básica)
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Comitiva à Brasília (09/09/96)
• Programação:
– 10 horas: Reunião com a Dra. Marisa Cassim (Diretora de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico do CNPq)
– 15 horas: Reunião com o Prof. Ricardo Martins (Diretor de Programas da
CAPES)

• Documento: “Previsão da Necessidade de Bolsas de PósGraduação para a Área de Ciência da Computação”.
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Falta de Verbas para C&T
• 31/10/96: E-mail enviado a Ricardo Reis (Presidente da SBC)
sobre a passividade da comunidade científica nacional à falta de
recursos para C&T, sugerindo articulação envolvendo as diversas
Sociedades, SBPC, etc.
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1997: Nova Sistemática de Bolsas do CNPq
• Nova Sistemática (argumentos):
– Apoio a bolsas associadas a projetos de pesquisa, pesquisadores CNPq,
pois o papel do CNPq é financiar a pesquisa e não a pós-graduação.
– Perdas do atual sistema.

• Carta de 18/06/1997
• Mudanças das regras propostas inicialmente:
– Implantação apenas para as bolsas de doutorado
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1998: Bolsas
• 11/97: Pacote econômico do governo com previsão de corte de
12,5% nas bolsas de pesquisa.
• Atualização do documento com dados de cada programa.

• 30/01/98: Comunicação de bolsas CNPq com cortes.
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1998: Reunião no Congresso da SBC
• Belo Horizonte, 05/08/98
• Assuntos tratados:
–
–
–
–

Avaliação do Momento Atual
Exame de Seleção Nacional
Avaliação da CAPES
Escolha do Novo Coordenador (sem definição, consultas pendentes)
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Nova Coordenação do Fórum
• Fumaça branca em 18/09/98
– Maria Cristina Ferreira (ICMC/USP) – Pro tempore
– José Carlos Maldonado (ICMC/USP) – a partir de 1999.
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