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OFÍCIO Nº 047/2007/DAV/CAPES 

 

Brasília, 25 de julho de 2007. 

 Senhor Coordenador, 

  

            Tenho a honra de convidar Vª. Sª. como coordenador de um dos programas de pós-

graduação que têm por foco os segmentos de Materiais e de Engenharia de Materiais, para uma 

reunião em Brasília, no Auditório da sede da Diretoria de Avaliação da CAPES, no endereço acima, 

a realizar-se no dia 31 de julho próximo, das 10 às 16h30, com o Presidente da CAPES, Prof. Jorge 

Guimarães, tendo em vista a possível criação de uma nova área do conhecimento, a se denominar 

Materiais.  

            A agência tem conferido a essa área a importância merecida, dada a relevância que tem, na 

ciência e na tecnologia atuais, a criação de Novos Materiais. 

            O Conselho Superior da CAPES, além disso, já autorizou a Diretoria a criar a área em 

questão. Para tal decisão, a reunião do dia 31 de julho será decisiva, porque permitirá concluir se é 

ou não do interesse dos programas – e da ciência e tecnologia brasileiras – essa medida inovadora.  

            A nova área reuniria todos os programas que – repartidos hoje por distintas áreas do 

conhecimento – destacam esse tema prioritário para o País e para a ciência aplicada.  

            O entendimento da Capes é que a eventual criação da área “Materiais” permitirá maior 

colaboração e interação entre os programas a ela vinculados, bem como melhor integração das ações 

dos mesmos, facilitando seu diálogo com os órgãos públicos e privados interessados na promoção da 

pesquisa e da pós-graduação nesse campo, assim concorrendo para o desenvolvimento científico e 

econômico do Brasil. 

            Solicitamos a confirmação, o mais rápido possível, de sua presença ou, se for impossível, de 

seu substituto. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Renato Janine Ribeiro 

Diretor de Avaliação 

Capes/MEC 

 
 


