
INFORME da Coordenação de Área AUD sobre a suspensão das 
atividades da Avaliação Quadrienal de 2017-2020 

 
Aos 
Consultores das Comissões Preparatórias da Avaliação Quadrienal, às Coordenadoras dos 
Fóruns de Programas de PPGs (AU e D) e Coordenadores de PPGs da Área 
 
Informamos que, segundo comunicado da Presidência da CAPES enviado para as Coordenações 
de Área ontem 23/09/2021 às 18:19 hs, a Capes foi oficial e regularmente intimada da decisão 
liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, 
determinando a suspensão da avaliação quadrienal de 2017-2020. 
As questões suscitadas pelo Ministério Público e que embasaram a ação civil pública são as 
mesmas apresentadas desde 2018, quando foi instaurado o inquérito civil público pela 
Procuradoria da República no Rio de Janeiro. 
 
A Presidência da CAPES informa ainda que estão sendo buscadas as soluções para dar 
continuidade ao processo de avaliação. 
 
“Apesar disso, oriento-os, desde já, no sentido de proceder a imediatamente a suspensão de 
todos os atos e procedimentos que envolvam o processo de avaliação e que estejam em 
andamento, ainda que preliminares, sendo vedado, a partir dessa data, a realização de toda e 
qualquer nova atividade que tenha relação com a avaliação quadrienal de 2017-2020.” 
 
Seguindo as orientações, a Coordenação de Área de AUD informa que estão suspensas as 
atividades das Comissões Preparatórias que não encerraram ainda suas atividades e que 
estamos reunindo todos os resultados dos trabalhos já realizados para garantir a posterior 
utilização dos mesmos quando forem retomadas, esperamos que no prazo mais breve possível, 
as atividades relativas à preparação da Avaliação Quadrienal. 
 
Aproveitamos para reiterar nosso agradecimento ao conjunto de consultores da Área de AUD 
que, com plena dedicação, esforço e espírito colaborativo e participante, contribuíram para os 
bons resultados das Comissões Preparatórias até o momento. Esclarecemos que, das Comissões 
Preparatórias da Área aprovadas pela CAPES, apenas uma não foi ainda instalada, pois a previsão 
inicial da CAPES para o seu funcionamento seria de 25/10 a 12/11. 
 
Estaremos atentos e acompanhando a Reunião de Posse dos representantes recém – eleitos do  
CTC-ES, que será realizada de 27/09 a 29/09 e manteremos todos informados das novas 
orientações da CAPES para este período assim que forem publicadas. 
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