Brasília, 10 de outubro de 2017.
Ao Exmo. Sr. Dr. Abílio Baeta Neves
Presidente
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior – CAPES
Presidente
Conselho Técnico e Científico (CTC) da CAPES
À Srª Drª Rita Barradas Barata
Diretora de Avaliação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior - CAPES
Prezado/a,
Considerando a Carta recebida do Fórum de Coordenadores dos Programas de Pósgraduação de Antropologia e Arqueologia, a Carta de renúncia do então Coordenador da área e a
Carta da Comissão que atuou na avaliação quadrienal da Capes 2013/2016, a Associação Brasileira
de Antropologia – ABA e a Sociedade de Arqueologia Brasileira – SAB vêm manifestar profunda
preocupação com os resultados da avaliação quadrienal de toda a área de Antropologia e
Arqueologia.
Houve amplo rebaixamento dos Programas com conceitos acima de 5, com pequeno
percentual de subida e estagnação dos níveis 3 e 4. Entre os Programas PROEX da área o
rebaixamento foi de 66% enquanto no total da CAPES houve um crescimento de 12%. A
preocupação se torna tão maior quanto a leitura das Cartas do então Coordenador e da Comissão
apontam a ocorrência de graves problemas no processo que levam à hipótese de que a avaliação
possa não corresponder ao estado real de grande parte dos Programas de Pós-graduação da área.
Entendemos que serão várias as reconsiderações encaminhadas ao CTC. Solicitamos que a
CAPES e o CTC possam compreender a especificidade da situação, acolher e ter disponibilidade
para uma apurada reanálise dos Programas, com o objetivo de obter uma avaliação justa capaz de
retratar a qualidade dos Programas de Pós-graduação das áreas de Antropologia e Arqueologia.
Na expectativa de contar com vossas atenção e compreensão, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

Profª Drª Lia Zanotta Machado
Presidente
Associação Brasileira de Antropologia - ABA

Prof. Dr. Flávio Rizzi Calippo
Presidente
Sociedade de Arqueologia Brasileira – SAB

