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Porto Alegre, 15 de abril de 2016

Ao Prof. Dr. Eustógio Wanderley Correia Dantas
Coordenador da Área de Geografia - CAPES

Estimado Coordenador

A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, através
desta, encaminha a síntese das propostas debatidas no Fórum de Coordenadores,
realizado durante o XVI ENANEGE (outubro de 2015), para sua avaliação em conjunto
com demais professores que participam desse processo junto à CAPES.
As demandas dos Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Geografia
se expressam em relação a Plataforma Sucupira e à Avaliação dos Programas, conforme
exposta a seguir:
Plataforma Sucupira:
Os coordenadores solicitam o aperfeiçoamento da plataforma,
visando melhorar a forma de preenchimento da proposta do
programa. Ainda desejam que não seja necessário preencher sempre
todos os ítens, mas que, o conteúdo seja modificado só em situações
de alterações na proposta. Acrescentam a necessidade de
compatibilidade dessa plataforma com a plataforma lattes, em relação
à ferramenta de importação da produção dos discentes. Outro
elemento importante é o salvamento automático das informações
lançadas.
Avaliação dos Programas:
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Em relação a este item foi sugerido que se amplie o diálogo com a
comissão da área para discutir elementos da avaliação e produção
intelectual. Considerando a avaliação de periódicos, os coordenadores
solicitaram a manutenção dos Índices G e H no processo avaliativo.
Consideram, também, relevante a indicação de um índice específico
para a Geografia, o qual expresse a valoração de determinadas
revistas pela comunidade geográfica.
Sendo o que tinhamos para o momento, na expectativa do acolhimento da
síntese apresentada, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Dirce Maria Antunes Suertegaray
Presidente da ANPEGE 2016-2017
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