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Carta da Diretoria da ANPED ao Coordenador da área de Educação na CAPES 

Assunto:  Processo de avaliação de livros e periódicos na área de educação 

Data: 07.07.2017 

Prezado Prof. Dr. Romualdo Portela, Coordenador da área de Educação na CAPES  

O processo de avaliação da área de Educação é causa de muita preocupação pelo 

impacto que o mesmo tem na organização dos Programas e na possibilidade de 

ampliação ou redução das condições de democratização do acesso à pós-graduação 

brasileira e suas condições de funcionamento.  

Compreendemos o processo de avaliação como um meio e não como um fim em 

si mesmo. A regulação dos sistemas acadêmicos de avaliação é campo de disputas, 

porém, um consenso parece ser evidente na legislação e na literatura: a transparência 

dos procedimentos e o aprofundamento da interlocução entre os diferentes atores 

envolvidos favorecem a democratização dos processos avaliativos. Agrega-se a isto a 

compreensão que qualquer processo de avaliação deve garantir ao avaliado a 

possibilidade de acesso às informações e razões que levam ao julgamento dos resultados 

em tempo hábil.  

No tocante ao processo em curso, a divulgação tardia dos resultados de avaliação 

dos livros e dos periódicos causou grande desconforto na área. Ainda que possamos 

compreender as dificuldades do trabalho, notadamente numa grande área como a nossa, 

compartilhamos da percepão crítica de editores e coordenadores de programas de pós-

graduação que se ressentiram com respostas tardias sobre a reclassificação de periódicos 

e livros de docentes da área submetidos à avaliação. Ademais, as incertezas quanto a 

estabilidade da Plataforma Sucupira e a confiabilidade dos dados analisados, tornam o 

processo ainda mais tenso e pode comprometer a confiança no resultado final da 

avaliação.   

Vimos por meio desta, solicitar que seja garantido a todos o acesso aos 

argumentos que fundamentaram as avaliações, de forma que se assegure o amplo direito 

ao contraditório e apresentação de recursos no processo de avaliação em curso. 

Acreditamos que a observância a esse procedimento reafirmará nosso compromisso 

coletivo com o diálogo neste processo de avaliação efetivado pelo trabalho árduo e 
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comprometido feito entre pares da área da Educação. 

Assim, ao nos despedirmos, solicitamos que a coordenação de área se pronuncie 

oficialmente quanto aos prazos possíveis para o acesso aos pareceres da avaliação de 

livros e periódicos na área de Educação da CAPES coordenada por V.S
a
, bem como 

sobre o resultado final da avaliação e os procedimentos para interposição de recursos à 

avaliação quadrienal. 

Cordialmente, 

 

 

Diretoria da ANPED 

 

 


