Ministério da Educação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Diretoria de Avaliação
21.efis@capes.gov.br

Ofício Conjunto nº 005/2011 CA-DAV/CAPES
Brasília, 04 de agosto de 2011.
Aos Senhores
Coordenadores de Pós-Graduação da Área 21
Prezados Coordenadores:
Atendendo o estabelecido pela Diretoria de Avaliação, venho por meio deste, convidá-los a
participar de reunião da Área 21, que será realizada em Brasília nos dias 28, 29 e 30 de
Novembro do corrente. Tal reunião visa discutir e ajustar os critérios da área e realizar um
diagnóstico do desenvolvimento dos programas de pós-graduação, de forma que os programas
possam identificar e apreender suas inserções no contexto nacional.
Tal reunião substituirá a avaliação continuada e visará fornecer subsídios para nortear os destinos
da área. Na oportunidade, V.Sa. será convidado(a) a apresentar dados e informações e debater o
quadro da área estabelecido pelo conjunto das apresentações. Um modelo estruturado a ser
utilizado para as apresentações será disponibilizado pela Coordenação de Área. Informamos
ainda a pauta do evento que se encontra em anexo. A Diretoria de Avaliação e/ou Coordenação
da Área 21 poderão ajustar os itens da pauta a fim de contemplar questões emergentes e/ou
deliberações do CTC.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

28/11/2011 - (9:00- 12:30/ 14:00 -18:00h)
Apresentação da Diretoria de Avaliação - Prof. Lívio Amaral *
Apresentação dos Coordenadores da Área - Expectativas da Área e Sub-Áreas.
Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões de Análise dos Livros
Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões de Análise dos Periódicos
Apresentação dos programas conceito 3 e 4
* sujeita a disponibilidade de agenda
29/11/2011 (8:30- 12:30/ 14:00 -18:00h)
Apresentação dos programas conceito 4, 5 e 6
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30/11/2011 (8:30- 12:30/ 14:00 -16:00h)
Discussão dos critérios de avaliação
Apreciação da ficha de avaliação
Discussão sobre Mestrados Profissionalizantes na área
Estratégias de apoio a Periódicos
Elaboração de um documento síntese sobre os pontos discutidos.

Destaco a importância de sua participação e peço especial atenção para evitar que o programa
deixe de ser representado (vice-coordenador ou membro do colegiado), visto que esta reunião
constituirá um privilegiado momento de diálogo entre as Coordenações dos Programas de PósGraduação e a CAPES.
Atenciosamente

André Luiz Felix Rodacki
Coordenador de Área 21

Lívio Amaral
Diretor de Avaliação

P.S. As despesas de viagem, estadia, deslocamento e alimentação deverão ser cobertas pelos
respectivos Programas de Pós-Graduação. A Diretoria de Avaliação não tem como financiar
qualquer destes itens, mesmo a título de complementação ou contrapartida.

