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A/C Presidência da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

Prezada Sra. Cláudia Mansani Queda de Toledo 

 

O processo de avaliação da pós-graduação, realizado nos últimos 45 anos, é um instrumento 

que tem por objetivo principal qualificar a pós-graduação stricto sensu, de maneira a promover 

a formação continuada e o desenvolvimento científico brasileiro. A Avaliação Quadrienal deve 

ser encarada como um instrumento para promover o equilíbrio entre as regiões e garantir 

democraticamente o acesso ao ensino de qualidade.   

A CAPES, ao longo dos seus 70 anos de existência, deve atender à necessidade de uma política 

de Estado, tendo como responsabilidade principal zelar e defender o Sistema Nacional de Pós-

Graduação. Nesse sentido, a Ação Civil Pública (ACP) do Ministério Público Federal do Rio de 

Janeiro, que suspende o processo da Avaliação Quadrienal 2021, além de deixar o processo em 

aberto e o Sistema Nacional de Pós-Graduação sem diretrizes para seguir adiante, afeta 

diretamente o trabalho de coordenadores/as dos 4630 programas credenciados, que não 

mediram esforços, num contexto de pandemia, para atender às demandas da CAPES ao longo 

do processo avaliativo. 

O Fórum de Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Letras, Linguística e Artes (FCHCSALLA) 

manifesta-se pela necessidade de a presidência da CAPES esclarecer à comunidade científica 

quais ações vêm sendo tomadas para que o processo de Avaliação Quadrienal 2021 seja 

finalizado e para que as distorções pontuadas na referida ACP sejam debatidas e aperfeiçoadas 

em futuros processos.  

Entendemos que a avaliação é um processo essencial para o contínuo aprimoramento e a 

formulação de diretrizes para o ensino e a pesquisa. No entanto, o silenciamento da presidência 

da CAPES diante dos acontecimentos, no tocante à derrubada e às ações para resolver as 

distorções apontadas na ACP vulnerabilizam o processo avaliativo e urgem ser debatidas e 

dialogadas com toda a comunidade que se dedicou à realização desse processo. 

Atenciosamente 

 

Fórum CHSSALLA 


