DIRETÓRIO NACIONAL DO FOPROP: GESTÃO 2020/2021
Relato da 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DN/FOPROP/2021
05/03/2021
Local: webconferência

Relação dos membros do Diretório Nacional presentes:
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Presidente
Robério Rodrigues Silva (UESB/BA), Vicepresidente
Cristiano Marcelo Espínola Carvalho
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(UFPR/PR)
Eduardo Secchi (FURG/RS)
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Segmento das Estaduais
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André
Luiz
Sena
Guimarães
(UNIMONTES/MG)
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Rubens Maribondo do Nascimento
(UFRN/RN)

Segmento das Particulares:
Diego Silva Menezes (UNIT/SE)
Caroline Calice da Silva (IMED/RS)
Claudio Reichert do Nascimento (UFOB/BA) Ausências Justificadas:
Regional Sudeste:
José Rodolfo Lopes de Paiva
Sérgio de Morais Hanriot (PUC-Minas/MG) Cavalcanti (UERN/RN)
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Valdenice
José
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Vinicius Martins (IFFS/SC)

RELATO DA 3ª REUNIÃO do DN do FOPROP, realizada por conferência web no dia
05/03/2021, às 8h no horário de Brasília. Carlos Henrique, presidente do FOPROP
agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, conforme a pauta do dia: 1)
Apresentação DAV/CAPES: a apresentação foi iniciada com a participação do
professor Flávio Camargo (Diretor de Avaliação da CAPES), com foco central na
avaliação quadrienal 2017-2020, apresentando o cronograma previsto para este
processo, cujos resultados devem ser divulgados até a primeira semana de dezembro.
Quanto a um novo ciclo avaliativo, foi indicado pelo professor Flávio que este terá
início em 2022, porém não foi esclarecido como o ano de 2021 será considerado para

fins de avaliação (possivelmente 2021 deva ser um intervalo para os programas
avançarem em seus processos de planejamento e autoavaliação e se prepararem
para o novo modelo de avaliação multidimensional que deverá vigorar de 2022 a
2025). Sobre a submissão de novas APCNs, que ficou fechada em 2020, tudo indica
que as propostas de criação de novos cursos poderão ser submetidas a partir de
setembro, propostas associativas serão desejáveis. Quanto ao novo Plano Nacional
de Pós-Graduação (PNPG 2020 - 2030), uma nova comissão deve ser nomeada ainda
neste semestre; 2) Proposta seminário para discussão da PG: foi aprovada uma
proposta do professor Abílio de um seminário on line do FOPROP com a Cátedra
Paschoal Senise da USP para discutir o SNPG e suas perspectivas, com todos os
pró-reitores de pesquisa e pós-graduação no dia 22 de março, das 10h às 13h
(Brasília); 3) Definição do calendário de reuniões ordinárias do fórum: foi definido
o calendário (04/fev, 23/fev, 05/mar, 15/abr, 02/jun, 15/jul, 02/set, 21/out e 22/nov), no
período matutino (9h-12h). As reuniões extraordinárias serão agendadas conforme a
necessidade; 4) ENPROP 2021: foi definida a comissão organizadora do evento que
acontecerá em Rio Branco, AC (Beatriz Ronchi Teles, Cristiano Marcelo Espinola
Carvalho, Eduardo Secchi, Juliano Rodrigues Gimenez, Margarida Lima Carvalho e
Robério Rodrigues Silva). Também ficou definido o horário para a realização das
atividades do evento entre 9h às 12h (Brasília), em um formato provavelmente híbrido,
na semana do dia 22 de novembro. Na próxima reunião a presidente do evento,
professora Margarida, apresentará um cronograma das reuniões da comissão
organizadora; 5) Comissão para revisão do estatuto: foi definida uma comissão
(Carlos Henrique de Carvalho, Francisco de Assis Mendonça e Sérgio de Morais
Hanriot) para preparar uma minuta com as alterações necessárias e sugeridas, para
posteriormente ser encaminhada às regionais e segmentos para discussão prévia
antes do ENPROP; 6) Calendário dos eventos das regionais: será definido até o
dia 15abr; 7) Manifestação sobre a pandemia: o professor Claudio irá preparar uma
minuta sobre o posicionamento do FOPROP sobre a pandemia; 8) Solicitação de
filiação: o pedido de filiação do IFMG foi deferido. Finalizada as discussões, Prof.
Carlos declarou encerrada a reunião, cabendo a mim, Prof. Cristiano Marcelo Espinola
Carvalho, lavrar a presente ata, com a colaboração do professor Laerte Guimarães
Ferreira Junior.
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