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Ofício n 014/2011 - Coordenação da Área 21      
 
Aos Coordenadores de Programas de Pós-Graduação   
         

Brasília, 01 de setembro de 2011 
 

Senhores Coordenadores: 
 
Temos a satisfação de encaminhar a V.Sa o relatório de atividades da Área 21 e a agenda para o 
segundo semestre de 2011. Este relatório objetiva informar aos Coordenadores sobre alguns temas 
abordados e discutidos na Capes, decisões do CTC, Diretoria de Avaliação e Coordenação de 
Área, permitindo o acompanhamento de atividades que estão em desenvolvimento e de outras que 
serão desenvolvidas em curto prazo. 
 

1. Foram aprovados os coordenadores que comporão o CTC/ES. A Área 21 permanecerá na 
suplência da Odontologia. Os demais membros do CTC foram igualmente mantidos. 

 
2. A Diretoria de avaliação disponibilizou uma sub-página para todas as Coordenações. Essas 

subpáginas são um instrumento que disponibiliza sistematicamente informações variadas 
sobre as atividades, procedimentos e orientações das áreas, além de outros comunicados. 
Sugere-se que os coordenadores consultem regularmente as subpáginas no site da CAPES no 
link: http://www.capes.gov.br/avaliacao/areas-paginas. Além disso, reforça-se a necessidade dos 
coordenadores em utilizar o e-mail institucional (21.efis@capes.gov.br) da área para 
contatos oficiais. 

 
3. Programas com nota 3 por três avaliações consecutivas passam a ser objeto de uma análise 

mais detalhada. Assim, os programas com a nota 3, nas três últimas avaliações receberão 
visitas ou receberão orientações específicas da CAPES e da Área. No caso da área 21, ainda 
não temos programas nessa condição, porém isso pode ocorrer na próxima avaliação caso 
alguns cursos mantenham seus conceitos vigentes. Tais programas devem ser monitorados 
mais proximamente e visitas devem ser recomendadas ao longo do presente triênio. A área 
fará um relatório da situação desses Programas, visando a oferecer sugestões no sentido de 
seu aperfeiçoamento. Os programas com conceitos 3 em duas avaliações são candidatos a 
visitas em 2011/2 e 2012/1. 

 
4. Dinter e Minter – A regulamentação para essas modalidades está na página da Capes e no 

respectivo Edital. 
 

5. A Avaliação Continuada dos Programas de Pós-Graduação nos moldes anteriores não mais 
ocorrerá nos moldes anteriores e será substituída por um “Seminário de Acompanhamento” 
no qual todos os coordenadores dos Programas de Pós-graduação da área serão convidados. 
Esta reunião acontecerá na sede da CAPES em Brasília e durante a mesma cada Programa 
apresentará sua realidade, dados e indicadores. Assim, comparando e debatendo com os 
demais programas poderá ser constituída uma análise de seu perfil, bem como uma visão da 
sua posição dentro da área. 
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6. A Coordenação de Área (Coordenador, Coordenador Adjunto e Coordenadores dos 

Programas) realizará uma reunião em Brasília de preparação e organização dos dados. 
Dessa reunião resultará um Relatório Estruturado, descrevendo o panorama da área, que 
deverá ser disponibilizado na sub-página da Área 21 da Capes. Tem-se a expectativa de que 
esses relatórios possam prover informações para a atualização do documento de área. Os 
Programas receberão um modelo/roteiro (formato ppt) para apresentação, o qual inclui uma 
auto-avaliação e análise de desempenho. A Coordenação especificará os procedimentos e 
remeterá o modelo em momento oportuno. A reunião ficou agendada para os dias 28, 29 e 
30 de Novembro/2011, conforme ofício conjunto da DAV e Coordenação de Área 
(disponível na subpágina da área). Enfatiza-se fortemente que há necessidade de TODOS 
estarem presentes ao longo de todas as etapas da reunião. Assim, sugere-se a chegada na 
véspera da Reunião e o retorno somente após o encerramento das atividades (~ 17:00h do dia 
30/11). 
 

7. Considerando a modificação do sistema da avaliação continuada, várias comissões de 
avaliação serão constituídas (APCNs, Livros, Periódicos, visitas, etc). As Comissões serão 
constituídas de acordo com a época e demandas da área. Alguns colegas serão convidados a 
auxiliar nas tarefas e na sistematização da reunião da área. Obviamente, que parte da 
“memória” será preservada e incorporará alguns novos consultores. 
 

8. APCNs - Os prazos para apresentação de APCNs foram estendidos até 30 de julho e o 
processamento inicial dos dados foi realizado em agosto, permitindo assim que as Áreas 
realizem suas análises a partir de meados de setembro. Consultores adhoc serão convidados a 
analisar os pedidos. Foi definido pela  Diretoria de Avaliação a participação de dois outros 
Coordenadores de Áreas na Comissão de Avaliação dos APCNs 2011.  Na área da Educação 
Fisica participarão os Coordenadores das áreas de Psicologia e Ciencias Arquitetura e 
Urbanismo. A área de Educação Física também participará na análise das propostas das 
outras áreas. Neste ano de 2011, foram protocolados na Área 21 11 APCNs, o que demonstra 
uma excepcional tendência de expansão (~ 25% do número de PPGs). Ao total, foram 7 
propostas em Educação Física, 2 em Fisioterapia e 2 em Fonoaudiologia. 

 
9. A área necessita acrescentar no seu documento de área diretrizes balizadoras para os 

mestrados profissionais (MPs), visto que alguns APCNs incluem essa modalidade. Destaca-
se que os MPs devem ter avaliação diferenciada dos acadêmicos. Existem problemas 
operacionais em relação à avaliação dos MPs visto que o coleta não contempla suas 
especificidades. Considerando que o número de MPs na Área 21 é pequeno quando 
comparado às demais áreas (apenas 1 PPG), a avaliação será diferenciada. Assim que a área 
tenha um maior número de programas, uma comissão especialmente constituída para a 
análise dessas propostas será efetivada. Ações de indução na área são necessárias e serão 
alvo de discussão visto o caráter aplicado e profissional que possuímos em todas as subáreas 
da área 21. 
 

10. Qualis Periódicos – A base do Qualis periódico será atualizada e incorporará os novos títulos 
utilizados para publicação pelos orientadores e alunos da  área. Os dados trazidos pelo Coleta 
2011  apontam para um acréscimo de aproximadamente 500 periódicos a serem incorporados 
em nossa base de classificação. A atualização e a reclassificação do Qualis periódicos 
ocorrerão em Brasília, mas ainda em data a ser definida. A Comissão realizará 
simulações a partir dos parâmetros sugeridos na reunião do Fórum de Coordenadores 
(Florianópolis). Os resultados das simulações da Comissão do Qualis-Periódico serão objeto 
de análise e aprovação da Coordenação de Área, Diretoria de Avaliação e do CTC da Capes. 



Espera-se que a área possa efetuar algumas simulações com os novos dados do Qualis para o 
triênio atual (dados de 2010 e 2011) e que tais dados possam subsidiar as discussões da 
Reunião de Acompanhamento de Novembro. 

 
11. Qualis Livros - A Classificação de Livros foi discutida no início de agosto (1, 2 e 3/08) em 

São Paulo (Biblioteca da USP). Os critérios estipulados para a avaliação dos livros devem ser 
mantidos, quase em sua totalidade, porém ainda estão sujeitos aos critérios estabelecidos pelo 
CTC. A Comissão foi composta pelos seguintes membros: Rinaldo Guirro (FT - 
FMUPS/RP/SP), Beatriz Novaes (FO – PUC/SP), Juarez Nascimento (EF – UFSC/SC) e 
Dagmar Hunger (EF – UNESP/SP). Em breve (2012) teremos a possibilidade de testar um 
aplicativo para a avaliação de livros. Os problemas encontrados em termos de incompletude 
de dados levaram a Comissão a reformular o formulário, optando-se por um formulário 
eletrônico que se encontra na página da área no site da Capes. O formulário eletrônico foi 
enviado a TODOS os coordenadores, que deverão preencher e retorná-lo à Comissão 
até 23/09 via e-mail da coordenação (21.efis@capes.gov.br ) (vide relatório da reunião na 
sub-página da área). 

 
12. A Capes está propondo um auxílio financeiro a dois periódicos da área (valores e formas 

de apoio ainda não definidos). Isso poderá ser implementado para todas as áreas, mediante o 
estabelecimento de um plano de metas sobre a qualidade do mesmo. Trata-se de ação para 
melhoria de periódicos nacionais que podem ser “alavancados” pela área. Uma discussão de 
critérios deverá ocorrer em breve para que possamos indicar dois periódicos dentre nossas 
quatro sub-áreas. Algumas diretrizes serão propostas e sobre tais parâmetros, a área definirá 
as revistas que irão receber o referido apoio. 

 
13. O cadastro de consultores necessitou ser atualizado, visto que o número de propostas é 

crescente, o número de consultores teve reduções (ex. aposentadorias) e muitos docentes de 
cursos existentes e novos ainda não estavam engajados no sistema. Assim, uma consulta aos 
coordenadores foi realizada e o banco de dados atualizado. Outras atualizações poderão ser 
feitas posteriormente. 
 

14. A coordenação da área 21 indica o Prof. Rinaldo Guirro da Faculdade de Medicina da 
USP/RP para atuar junto à Coordenação da área, especificamente para colaborar com a 
sub-área de Fisioterapia. A indicação visa contemplar as especificidades das principais sub-
áreas que compõem a Área 21 (Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 
Ocupacional). A área de Terapia Ocupacional apresenta apenas um único programa de pós-
graduação, sendo a indicação de um representante específico para essa área objeto de 
discussão futura. Destaca-se que o Prof. Rinaldo foi escolhido pelo excepcional auxílio 
prestado ao longo de sua participação em diversas comissões da Capes, e mais recentemente, 
junto a ABRAPG-Ft, onde exerce o papel de Presidente. 
 

15. Finalmente, destaca-se a necessidade dos coordenadores manterem atualizados os contatos 
de e-mail a fim de possibilitar um fluxo contínuo e ininterrupto de informações entre a Capes 
e os programas de pós-graduação. 
 
 
 
André L. F. Rodacki   Maria Cecília Martinelli Iório  
Coordenador da Área 21   Coordenadora Adjunta Área 21 
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