RELATÓRIO REUNIÃO DE POSSE DOS NOVOS COORDENADORES DE ÁREA
Colégio de Ciências da Vida – Grande Área de Ciências da Saúde - MED III - CAPES
14 A 16 DE JUNHO DE 2011

A reunião foi presidida pelo Prof Livio Amaral cuja abertura foi realizada pelo Prof Jorge
Guimarães. Os mesmos apresentaram seus agradecimentos aos coordenadores anteriores, deram
posse aos novos coordenadores das áreas para o próximo triênio e expuseram em linhas gerais, a
fotografia atual da CAPES, sua missão e suas metas.
O organograma da CAPES foi detalhado e discutido através das apresentações das
Diretorias (Programas e Bolsas no País, Relações Internacionais, Educação Básica Presencial,
Educação à Distância, Gestão e Avaliação).
O fluxograma dos processos foi da mesma forma, minuciosamente detalhado e discutido
assim como os novos desafios, alguns dos quais já em andamento [liberação das 75.000 bolsas
exterior; crescimento na formação de recursos humanos (iniciação científica, mestrados
acadêmico e profissional, doutorados pleno e sanduiche, pós doutorado, senior) , orçamentária e
no número de bolsas em geral; acordos internacionais em especial com NIH; captação de
pesquisadores do exterior “brain gain”; diminuir assimetrias regionais (expansão com qualidade
e sustentabilidade nas regiões de novas fronteiras); estímulo a novos editais na indução de
programas estratégicos; portal periódicos; incorporação e capacitação docente da rede pública de
educação básica; integração com empresas como incentivo à formação de desenvolvimento
tecnológico (processos e patentes)].
Todas as 46 áreas apresentaram seu histórico, sua fotografia atual demonstrando a
evolução das notas dos programas, da produção intelectual, do número de programas, de mestres
e doutores titulados, de suas particularidades, de seus indicadores que mais expressaram e
impactaram para o diferencial na área, de seu avanço, de suas dificuldades e perspectivas. Essa
apresentação ofereceu um horizonte amplo das áreas e a compreensão de suas características
particulares, além de discussão e esclarecimentos, coordenados pelo Prof Livio.
O último dia foi reservado à apresentação da Diretoria de Avaliação realizada pelo Prof
Livio Amaral e sua equipe que expos questões conceituais e procedimentos operacionais
(formação de comissão para avaliação do MINTER e DINTER e prazos de avaliação; formação
de comissão de atualização do Qualis periódicos e prazos; indicação de dois titulos de cada área
para editoração e suporte; organização de Forum de Coordenadores dos Programas de Pós
Graduação, de cada área; formação de comissão da APCN e prazos; relatórios estruturados a
serem disponibilizados no site da área; formação de comissão para avaliação dos programas que

por três triênios tem apresentado nota 3, para análise inicial, seguida de reunião com os
coordenadores e visita aos programas). Todas as demandas e pendências apresentam cronograma
rígido a ser seguido e agendado a partir dessas diretrizes e logística.
No final do dia, os coordenadores de áreas se reuniram com os seus Colégios respectivos
(de Humanidades, de Ciências da Vida e de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar)
para discutir representantes das mesmas no CTC. A reunião foi finalizada com a apresentação
dos relatos dos três Colégios e encerramento.
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