DIRETÓRIO NACIONAL DO FOPROP: GESTÃO 2020/2021
Relato da 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DN/FOPROP/2021
15/04/2021
Local: webconferência
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RELATO DA 4ª REUNIÃO do DN do FOPROP, realizada por conferência web no dia
15/04/2021, às 9h 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)
Informes da Presidência, Secretaria e Tesouraria: foi discutido no DN a exoneração
intempestiva do presidente da Capes que surpreendeu a comunidade acadêmica,
especialmente pelo momento complicado que o sistema vive, frente aos cortes
orçamentários e as dificuldades já impostas pela pandemia ao processo de avaliação
dos PPGs. O professor Flavio Camargo (DAV/CAPES) sugeriu ao CTC uma
prorrogação por mais 30 dias no calendário atual da CAPES para as atividades do

Processo de Avaliação deste ano, aceito por consenso pelos três colégios. Esta
alteração deverá ser submetida à nova presidência da CAPES para deferimento. O
DN publicará uma carta à presidência da CAPES enfatizando as preocupações que o
fórum possui frente aos desafios atuais da agência e do SNPG. Foi solicitado que
todas as regionais e segmentos reforçassem a necessidade de atualização de dados
das IES no site do FOPROP. Foi solicitado divulgação da importância da filiação das
IES no FOPROP para que seja fortalecida a atuação do Fórum junto às instâncias de
gestão e financiamento da pós-graduação brasileira. Da mesma forma a importância
de manter o pagamento das anuidades em dia que atualmente está em R$ 1500,00.
Os boletos serão enviados no mês de maio para todas as IES filiadas; 2) Informes
das Regionais e Segmentos: as regionais e segmentos irão definir as datas de suas
reuniões. Houveram manifestações sobre a preocupação com o PNPD e PROAP, este
último com destaque para o calendário de troca de coordenadores; 3) Seminário
Cátedra Pashcoal Senise/USP e FOPROP: será realizado no próximo dia 22 de abril
o Simpósio Nacional sobre Perspectivas para a Pós-Graduação, promovido pelo
FOPROP e a Cátedra Paschoal Senise/USP. Foi enfatizado a importância da
participação dos pró-reitores ou seus substitutos, pela importância das discussões
previstas sobre o atual cenário da pós-graduação brasileira; 4) ENPROP 2021: Está
em discussão a realização do XXXVII ENPROP, no formato híbrido (participação
presencial com transmissão simultânea) de 23 a 25 de novembro em Rio Branco, AC.
O formato do evento (presencial, on line ou híbrido) deve ser definido na reunião
ordinária de julho do fórum, levando em consideração a situação da pandemia no
Brasil. Foi solicitado aos coordenadores das regionais e dos segmentos a indicação
de temas e nomes para a composição da programação do evento; 5) Solicitação de
filiação (IFPB e UEFS): A filiação de ambas IES foram deferidas pelo DN; 6)
Atualização do Estatuto: foi sugerido uma atualização no estatuto do FOPROP, com
a supressão do artigo 25 e a alteração do mandato do DN de um ano para dois anos.
As regionais e segmentos devem refletir sobre estas e outras alterações necessárias
para que possam ser discutidas apropriadamente pela assembleia geral no ENPROP
2021. 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 Alan Carlos da Costa.

Cristiano Marcelo Espínola Carvalho
Secretário Executivo do FOPROP

