Brasília, 01 de junho de 2021

Excelentíssima Senhora
Profa. Dra. Cláudia Mansini Queda de Toledo
Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Senhora Presidente,
As entidades abaixo dirigem-se à Vossa Senhoria para solicitar informações a respeito da
recomposição do Conselho Superior da Capes, lembrando que a última reunião desse conselho ocorreu
no dia 28 de novembro de 2020, quando foi anunciada a futura recomposição.
Diante da discussão orçamentária atual, onde há restrição de recursos, e da grave crise sanitária
e econômica que assola o país com sérios impactos para a pós-graduação e, além disso, considerando
as competências do Conselho Superior da Capes, estabelecidas no Art. 19 do atual regimento e listadas
abaixo, torna-se imperiosa a recomposição e a nomeação do novo Conselho Superior, bem como a
convocação de suas reuniões, para o exercício pleno de suas estratégicas e importantes obrigações, a
saber:
I.

estabelecer prioridades e linhas orientadoras das atividades da entidade, a partir de proposta

apresentada pelo Presidente da CAPES;
II. apreciar a proposta do Plano Nacional de Pós-Graduação, para encaminhamento ao Ministro
de Estado da Educação;
III. subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação com propostas relativas às finalidades
da CAPES;
IV. apreciar critérios, prioridades e procedimentos para a concessão de bolsas de estudo e auxílios;
V. aprovar a programação anual da CAPES;
VI. aprovar a proposta orçamentária da CAPES;
VII. aprovar o relatório anual de atividades da CAPES;
VIII. aprovar a indicação para a nomeação e exoneração do Auditor Chefe;
IX. apreciar propostas referentes a alterações do estatuto e do regimento interno da CAPES;
X. apreciar processos encaminhados pelo Conselho Nacional de Educação - CNE; e

XI. definir o processo e os critérios de escolha dos coordenadores das áreas de avaliação de que
trata o § 2º do art. 3º e encaminhar ao Presidente da CAPES as suas indicações por meio de listas
tríplices.
Com a certeza de que nosso pleito será atendido, despedimo-nos atenciosamente.

Entidades que compõem o Comitê Executivo da ICTP.br:
Academia Brasileira de Ciências (ABC)
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes)
Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap)
Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica
e Tecnológica (Confies)
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (Conif)
Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I (Consecti)
Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis (Ibrachics)
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)

