MNPEF/SBF-11/2015

Comunicado MNPEF/SBF

Prezados(as) Coordenadores(as) de Polos do MNPEF.
Como deve ser de seu conhecimento a pós-graduação está com problemas de corte de verbas.
No MNPEF temos apenas as verbas de 2013 e é preciso usá-las moderadamente para garantir o
andamento do mestrado. Os recursos de 2014 estão aprovados, mas não há previsão de
liberação dos mesmos. Quanto às bolsas, serão mantidas as existentes, mas não há previsão de
novas bolsas.
Esses assuntos foram tratados recentemente na CAPES pelo Professor
Ricardo Galvão, Presidente da SBF, e pela Professora Deise Vianna, Pró-Reitora de PósGraduação da SBF.
Isso posto, pedimos sua atenção aos seguintes pontos:
1. Nas bancas de defesa das dissertações evitem convidar docentes de IES muito
distantes pois isso aumenta os custos; membros externos podem ser de IES da
mesma cidade ou região;
2. Não há recursos para deslocamentos de convidados, do aeroporto ao Polo ou
ao hotel; esses deslocamentos devem ser gestionados junto à IES que sedia o
Polo;
3. O MNPEF será representado pelas Professoras Deise Vianna e Rita Almeida
(CPG) na reunião de acompanhamento da Área de Física na CAPES dias 20 e
21 de agosto; não há recursos do MNPEF para que coordenadores(as) dos
polos participem dessa reunião, mas pelo menos parte dela poderá ser
assistida a distância, conforme informação recente da DAV/CAPES;
4. Mesmo com as dificuldades apontadas até aqui, é muito provável que haja uma
terceira chamada do MNPEF; uma vez aprovado na SBF, o edital será lançado
e o início das atividades da nova turma está previsto para março de 2016;
contudo, não há previsão de recursos para 2016 e as bolsas serão as mesmas
existentes, ou seja, quando um mestrando bolsista concluir seu trabalho outro
mestrando poderá ter essa bolsa;
5. Propomos, então, que enviem à coordenação do MNPEF, via secretaria
(silvana@sbfisica.org.br), pedidos de novas vagas, para seu Polo, se for o caso,
tendo em consideração que não haverá novas bolsas e não há previsão de
recursos; os que temos são os de 2013 e os de 2014 que ainda não foram
liberados; o pedido de novas vagas deverá ser acompanhado de um breve
relatório de atividades (lista de mestrandos, lista de docentes, conclusões,
previsões de conclusões, evasões, etc.); a CPG aprovará, ou não, essas novas
vagas em função desse relatório e de relatórios de visitas quando já tiverem
sido feitas.
Nosso MNPEF está indo bem e insistimos junto à SBF que houvesse uma terceira turma, mas

precisamos ter em conta que não há previsão de recursos, nem de novas bolsas.
Atenciosamente.
Marco Antonio Moreira – Coordenador da CPG/MNPEF
Nelson Studart – Vice-Coordenador da CPG/MNPEF

