
Capes ressalta desafio de atuar na
formação e qualificação de docentes
Em balanço das ações realizadas no ano passado, divulgado em
16 de fevereiro, o presidente da Capes, Jorge Guimarães, des-
tacou a execução de praticamente todo o orçamento de 2008 -
cerca de R$ 1,2 bilhão - e anunciou os planos para este ano.

Segundo Jorge Guimarães,
o ano de 2008 foi marcado pela
ampliação da missão da Capes,
que assumiu também o desafio
de atuar na formação e qualifica-
ção de docentes para a educa-
ção básica, além de dar conti-
nuidade às atividades na pós-
graduação. Para incorporar a
representação dos novos seg-
mentos vinculados às ativida-
des da Capes, o Conselho Su-
perior teve sua composição
modificada, e foi criado o Conse-
lho Técnico-Científico (CTC) da
Educação Básica.

A agência, destacou Guima-
rães, fechou o ano com execu-
ção praticamente total do orça-
mento de cerca de RS 1,2 bilhão.
"O susto trazido, no apagar das
luzes do ano, promovido pelo
relator do orçamento no Con-
gresso Nacional, com um drásti-
co corte de cerca de 40% no
orçamento da Capes previsto e
homologado pelo Ministério do
Planejamento, foi superado pela
proposta de reposição da peça
orçamentária da agência e do
MEC, graças à firme posição do
Executivo e do próprio presiden-
te da República e com decisiva
participação do ministro Fernan-
do Haddad, do secretário exe-
cutivo Henrique Paim e sobretu-
do com apoio irrestrito do minis-
tro Paulo Bernardo, do Planeja-
mento", disse.

Pós-graduação - Segundo Gui-
marães, o principal marco que
caracterizou a atuação da Ca-
pes na pós-graduação foram as
ações indutivas para suporte ao
desenvolvimento de projetos
com formação de recursos hu-
manos em áreas consideradas
estratégicas para o país. Entre
elas, a criação e consolidação
de cursos de pós-graduação em
parceria com o Inmetro, INPi_e
Renorbio, bem como a indução
na formação de recursos huma-
nos (mestres e doutores) em pro-
gramas específicos.

A agência prepara o lança-
mento de editais como o Pró-
Ciências do Mar (ênfase em Oce-
anografia), o Pró-Botânica, Bio-
energia, Ciências Humanas e
Sociais (com ênfase em projetos
para o repensar do Estado bra-
sileiro e a sua gestão), e o Promult
- Programas_Multicêntricos de
Pós-Graduaçao), Também será
lançada, em parceria com o
CNPq e a Finep, a segunda edi-
ção do Programa Nacional de
Pós-Doutorado (PNPD). Em
2008, o programa aprovou 361
projetos, com a concessão de

432 bolsas de pós-doutorado e
investimento de R$ 9,8 milhões.

Periódicos - O Portal de Periódi-
cos da Capes, utilizado por 194
instituições públicas e privadas,
entre universidades, centros de
pesquisa e órgãos de governo,
tem seu acervo continuamente
reforçado pela Capes, afirmou
Guimarães. Atualmente são
12.365 títulos, em 126 bases re-
ferenciais disponíveis. Em 2009,
o Portal vai adotar a assinatura
de onze novas bases de dados,
mais 3.500 livros eletrônicos e
novas coleções, totalizando
1.927 títulos adicionais nas di-
versas áreas do conhecimento.
A agência concederá, em parce-
ria com editoras, o Prêmio Thom-
son Reuters de Produtividade e
Impacto Cientifico e o Prêmio
Editora Emerald.

Educação básica - O presiden-
te da Capes destacou as seguin-
tes iniciativas de 2008, voltadas
para a nova missão da agência:
1) instalação e orientação do
funcionamento do Conselho
Técnico-Científico da Educação
Básica (CTC-EB); 2) elaboração
do Decreto Presidencial visan-
do à implantação da Política Na-
cional de Formação de Profissi-
onais do Magistério e o respec-
tivo disciplinamento para a atu-
ação da Capes nesta matéria; 3)
incorporação das atividades da
Universidade Aberta do Brasil
(UAB) no cotidiano da atuação
da agência; 4) implantação do
Programa Institucional de Bol-
sas de Iniciação _à Docência
(Pibid); 5) ampliação e consoli-
dação do Prodpcência - progra-
ma de fortalecimento das licen-
ciaturas nas Ifes e IES estaduais;
6) reformulação, ampliação e
consolidação do projeto Ob-
servatório da Educação.

Cooperação internacional -Atu-
almente a Capes conta com 721
projetos de cooperação interna-
cional. Entre os planos para 2009
está um projeto, desenvolvido
em parceria com o Ministério das
Relações Exteriores, com o ob-
jetivo de iniciar a formação cien-
tífica de estudantes de gradua-
ção africanos no Brasil, durante
as férias escolares. Em parceria
com os ministérios da Agricultu-
ra e Pesca e das Relações Exte-
riores da França, está sendo
impulsionado um programa de
intercâmbio de estudantes em
nível de graduação nas áreas de
ciências agronômicas, agroali-
mentares e veterinária.
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