POSIÇÃO DA ABEPSS NA AUDIÊNCIA “DISTRIBUIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS
DE PESQUISA E OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓSGRADUAÇÃO”

A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) vem
mobilizar e publicizar sua posição na Audiência Pública virtual, que será promovida pelo
Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, no dia 22 de fevereiro de 2022 às
13h30min, cuja pauta é “para tratar dos critérios de avaliação dos Programas de PósGraduação (PPGs) promovida pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES no quadriênio 2017-2020 e seus impactos na
distribuição de verbas públicas para financiamento de pesquisas”.
A ABEPSS se posicionou em defesa da CAPES por duas ocasiões no ano de
2021, cujas manifestações podem ser encontradas no site (www.abepss.org.br), e
seguem na defesa da ciência, da pesquisa e da produção de conhecimento crítico com
qualidade

e

de

uma

avaliação

rigorosa

com

princípios

e

metodologias

democraticamente construídos. Nesse sentido, esta Associação vem a público defender
a continuidade do processo de avaliação quadrienal (2017-2020), em curso com os
princípios e parâmetros definidos entre seus pares, reforçando a importância do
processo construído coletivamente. Retomar o modelo antigo de avaliação é um
retrocesso e uma afronta ao trabalho de milhares de pesquisadores/as, docentes e
discentes dos Programas de Pós-graduação.
A ABEPSS acompanha o processo de avaliação dos Programas de Pósgraduação desde sua elaboração, estabelece relações políticas horizontais com a
coordenação da área de Serviço Social na CAPES e reconhece seu hercúleo trabalho
e das demais coordenações de área. Ressalta-se que a ficha de avaliação da área de
Serviço Social foi debatida e construída com as coordenações de Programas de PósGraduação durante o Seminário de Meio Termo, realizado em 2019. Cabe destacar que
foram diversos encontros promovidos pela coordenação de Área de Serviço Social, com
a participação da ABEPSS para elaboração do Documento de Área; do Documento do
APCN e da ficha de avaliação, dentre outros encontros na perspectiva de diálogo e
construção democrática.
Conclamamos a comunidade acadêmico-cientifica para participar da Audiência
Pública prevista para o dia 22/02/2022. O edital de convocação dessa Audiência
encontra-se à disposição dos interessados no sítio eletrônico da Procuradoria da
República no Rio de Janeiro: http://www.mpf.mp.br/rj
Brasília, 16 de fevereiro de 2022.
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