
PRONUNCIAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

 

A Coordenação da Área de Educação na CAPES assinou, juntamente a outras 46 Áreas, o 

Manifesto das Áreas de Avaliação da CAPES, de 03 de julho de 2020, pela defesa de amplo 

diálogo e pelo fortalecimento e crescimento da Pós-Graduação e da própria CAPES. 

Avaliamos que, dadas as manifestações do Presidente da CAPES, prof. Dr. Benedito Aguiar, 

em reunião no dia 07 de julho, alcançamos o objetivo de apresentar nosso posicionamento 

e sensibilizar a presidência com nossa pauta. Também reconhecemos que houve 

comprometimento do presidente com a discussão de um calendário que garanta a 

conclusão do relatório dos PPG referentes ao último ano do quadriênio com a qualidade 

necessária, questão que está pautada para a discussão do CTC extraordinário do dia 

22/07; com a participação ampliada da comunidade acadêmica nas discussões referentes 

ao Relatório de 2019 da Comissão de Acompanhamento do PNPG; com o encaminhamento 

de discussões com vistas à revisão do modelo de distribuição de bolsas de pós-graduação 

(Portaria 34/2020) e; com o aprofundamento de debates sobre a implantação da 

modalidade EAD na pós-graduação stricto sensu no país, tendo o presidente inclusive 

contactado e dialogado diretamente com prof. Robert Verhine, nosso coordenador de 

Área, e por sugestão de Prof. Verhine, o presidente deu encaminhamento à questão 

marcando uma reunião para o dia 17/07 com membros do GT-EAD e outros especialistas 

no assunto para discutir encaminhamentos futuros relativos à modalidade. 

Antes da reunião do dia 07 de julho, todavia, esta Coordenação de Área solicitou a 

assinatura dos coordenadores dos PPG da Área ao supracitado Manifesto, de maneira a 

ampliar o endosso ao movimento ali constituído, tendo recebido um apoio muito grande 

(mais de 180 PPG e 5 associações científicas da Área). Porém, entendemos que, de um 
lado, temos uma primeira resposta da presidência da CAPES, como mencionado, 

sinalizando o diálogo reivindicado. De outro lado, a exposição dos nomes dos 

coordenadores dos PPG de nossa Área não traria, nesta conjuntura, nenhum benefício à 

causa e, ao contrário, poderia gerar algum desconforto a alguns coordenadores. 

Assim, esta Coordenação de Área opta por não apresentar a lista de PPG apoiadores neste 

momento, mantendo a opção de apresentar a lista no futuro, caso necessário. Ratificamos 

que fomos e continuamos a favor da pauta que unifica as Áreas de Avaliação em prol de 

um projeto de Sistema Nacional de Pós-Graduação, com diálogo e transparência. 

 

Em 13 de julho de 2020. 

 

Robert Verhine – Coordenador da Área da Educação na CAPES 

Ângelo R. de Souza – Coordenador Adjunto 

Luiz Sousa Junior – Coordenador dos Programas Profissionais 


