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Ofício Circular nº 43/2020-GAB/PR/CAPES
Brasília, 07 de outubro de 2020.

Aos(as) Senhores(as)
Coordenadores(as) de Área de Avaliação, Adjuntos(as) de Programas Acadêmicos,
Coordenadores(as) de Programas Profissionais e Pró-Reitores(as) de Pós-graduação
 
Assunto: Deliberações 198ª Reunião do CTC-ES
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23038.009254/2020-13.

  

Senhores(as) Coordenadores de Área, Adjuntos e Pró-Reitores,
 
Com o objetivo de informá-los sobre as orientações gerais e sobre os

principais pontos discutidos e deliberados nas reuniões do Conselho Técnico
Científico da Educação Superior (CTC-ES), a CAPES/DAV envia aos senhores(as)
comunicação após as reuniões mensais, abordando os principais pontos discutidos.

Durante a 198ª Reunião do CTC-ES, ocorrida de 14 a 18 de setembro
de 2020, destacamos os pontos a seguir:

APCN: Foram analisadas as propostas de cursos novos relativas ao
ano de 2019, conforme resultado publicado no dia 25 de setembro de 2020, no
e n d e r e ç o http://www.capes.gov.br/pt/avaliacao/entrada-no-snpg-
propostas/resultados.

Pronunciamento da Presidência: O Presidente mencionou a
importância dos temas da pauta, notadamente a necessidade de deliberação
sobre o Calendário da Quadrienal, para divulgação à comunidade; relevância da
definição de critérios de excelência para Programas 6 e 7; e destacou que as
lacunas precisarão ser preenchidas para que não haja dúvida no âmbito dos PPG
quanto ao Qualis Referência. Ao tratar do assunto informou aos presentes que
tomou conhecimento do uso indevido da marca da CAPES em treinamentos pagos
sobre a Plataforma Sucupira, o que reforça a urgência de prestar todos e
quaisquer esclarecimentos aos programas sobre os processos relativos à avaliação
da pós-graduação stricto sensu. Foi aventada a possibilidade de tomar o ano de
2021 para adaptação ao novo modelo de avaliação, assunto que será deliberado
internamente. Com relação a questão orçamentária o Presidente externou sua
preocupação e reiterou que trabalhará para recomposição do orçamento,
garantido que não será impeditivo para a realização da Avaliação Quadrienal.
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Anexos: I - Calendário 2021 (SEI 1306373);
II - Critérios de Excelência - Programas 6 e7 (SEI 1306363);
III - Processo de Classificação e Destaque - Análise Qualitativa (SEI
1306369);
IV - Campos Plataforma Sucupira 2020 (SEI 1306000).

Calendário Quadrienal: A proposta de calendário apresentada pela
DAV foi aprovada pelo CTC-ES.  O trabalho das comissões acontecerá de maneira
remota, a exceção do CTC que será presencial.

Programas 6 e 7: O documento preparado pela comissão composta
pelos professores Antonio Eduardo Martinelli, Bernado Lessa Horta e Edson
Fernando Dalmonte foi apresentado aos demais e aprovado após a incorporação
das sugestões feitas ao grupo.

Procedimentos de Destaque e Análise Qualitativa: Foi deliberada
a disponibilização de módulo para análise qualitativa da produção destacada e dos
egressos. O documento aprovado segue anexo.

Campos Plataforma Sucupira 2020: Foi aprovada a alteração dos
campos da Proposta do Programa, na Plataforma Sucupira, conforme documento
anexo. Os novos campos possuem correspondência com a nova ficha de
avaliação, de modo a facilitar a análise pela comissão de avaliação. Os ajustes na
Plataforma serão realizados a partir de dezembro. Os PPG poderão preencher os
novos campos para o envio do Coleta, ano referência 2020, e terão a possibilidade
de fazer um compilado geral do quadriênio.

Qualis Referência: O documento base do Qualis Referência,
formulado a partir das contribuições dos Colégios foi apresentado aos membros do
CTC-ES e aprovado após discussão e incorporação das contribuições dos
conselheiros. O Qualis Referência será, por oportuno, oficializado por meio de
Portaria da CAPES a partir das propostas do CTC-ES. Foi pontuada a necessidade
de ampla divulgação do assunto aos PPGs, o que será feito após publicação da
referida Portaria. 

Outros Assuntos: O CTC deliberou pela instauração de comissão, a
ser composta pelas professoras Adelaide Faljoni-Alario, Altair Antoninha Del Bel
Cury e Vera Beatriz Cordeiro Siqueira que tratará de propostas acerca
do Regulamento da Quadrienal.

Sem mais para o momento, seguimos à disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,
Benedito Guimarães Aguiar Neto

Presidente da CAPES

  

  
 

Documento assinado eletronicamente por Benedito Guimarães Aguiar
Neto, Presidente, em 09/10/2020, às 17:26, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da
Capes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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http://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1309230 e o código CRC E52C69EE.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23038.009254/2020-13 SEI nº 1309230
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