
PRONUNCIAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ÁREA DE CIÊNCIA POLÍTICA E 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS (CPRI) EM DEFESA DA CAPES 

Reunida com o Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação e com as 
Presidências das Associações da Área em 7 de julho de 2020, a Coordenação da Área de 
Ciência Política e Relações Internacionais (CPRI) prestou esclarecimentos sobre a 
situação atual da CAPES e reafirmou o seu endosso ao teor das cartas abertas enviadas à 
Presidência da Fundação pelo conjunto das Coordenações de Área em 20 de abril  e 16 de 
junho deste ano, bem como a sua concordância com o teor da carta enviada por um grupo 
de membros do Conselho Superior em 29 de junho.  

As cartas em questão expressavam um conjunto de preocupações institucionais com a 
preservação e melhoria do sistema de avaliação da Pós-Graduação brasileira, com 
destaque para os seguintes pontos: 

1. a necessidade de assegurar os prazos necessários para o preenchimento, pelos 
programas, das informações na Plataforma Sucupira em função das intempéries 
criadas pelo advento da pandemia da COVID-19 e para a seleção criteriosa dos 
seus principais produtos após o final do Quadriênio; 

2. a necessidade de preservar e consolidar os avanços já implementados na melhoria 
dos processos de avaliação, materializados nos Documentos de Área e Fichas de 
Avaliação que orientarão a avaliação do Quadriênio em curso; 

3. a necessidade de submeter as sugestões contidas no Relatório mais recente da 
Comissão de Acompanhamento do PNPG a uma discussão ampla com as 
entidades e instituições que participaram originalmente da elaboração da proposta 
de aprimoramento e melhoria do sistema de avaliação da CAPES aprovada em 
2018, e só implementar novas mudanças mais profundas após a conclusão dessa 
discussão; e 

4. a necessidade de respeitar as competências e atribuições específicas das diversas 
instâncias da Fundação na definição de políticas, critérios e procedimentos 
institucionais. 

Em resposta às preocupações expressas nas cartas e em reuniões de variadas instâncias 
da CAPES, a Presidência da Fundação se comprometeu a:  

1. discutir com o Conselho Técnico-Científico (CTC) um calendário que assegure 
os prazos necessários para o fechamento do Relatório Sucupira e a indicação dos 
principais produtos do Quadriênio;  

2. garantir a ampla participação da comunidade acadêmica (incluindo os três 
Colégios das Grandes Áreas e o CTC) na discussão das sugestões constantes do 
Relatório de 2019 da Comissão de Acompanhamento do PNPG, prorrogando, para 
tal, os prazos estabelecidos para a Comissão encarregada de apresentar proposta 
preliminar sobre as Áreas de Avaliação;  

3. organizar um debate amplo sobre os desafios da implantação do Ensino à 
Distância (EaD) na Pós-Graduação stricto sensu brasileira, com participação ativa 
dos integrantes do Grupo de Trabalho constituído em 2019 para propor critérios 



de avaliação para cursos dessa modalidade e partindo das sugestões constantes do 
Relatório Final desse GT; e 

4. encaminhar para discussão e deliberação no Conselho Superior tanto as 
conclusões resultantes do debate com a comunidade acadêmica sobre as propostas 
do Relatório da Comissão de Acompanhamento do PNPG, quanto a revisão do 
modelo de distribuição de bolsas de pós-graduação instituído pela Portaria 
34/2020, com amplo diálogo com os programas, instituições e associações. 

Entendemos que a preservação de um ambiente institucional de respeito e diálogo é o 
caminho mais seguro e eficaz para a CAPES continuar cumprindo, e de forma fortalecida, 
a missão insubstituível que vem exercendo há quase sete décadas: a promoção e o 
aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Pós-Graduação e da Educação brasileira. 
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