
                                     

 
                                        

      Rio de Janeiro, 15 de Setembro de 2021 

 

CARTA ABERTA 

 
À Presidente da CAPES, Professora Cláudia Mansani Queda de Toledo  
Ao Conselho Superior -  CAPES 
 
 

A Sociedade Brasileira de Matemática, Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e 

Computacional e a Associação Brasileira de Estatística vêm por meio desta carta 

expressar sua preocupação e inquietação com a publicação da Portaria no. 145, no dia 

10 de setembro de 2021 sobre o Qualis Periódicos. Essa portaria traz mudanças 

profundas na metodologia de classificação dos periódicos, desfazendo os critérios 

anteriormente acordados com as áreas e os seus referidos colégios. É importante 

destacar que centenas de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento se 

dedicaram inúmeros dias ao árduo trabalho de classificação e avaliação, e podem agora 

ter grande parte deste trabalho prejudicado.  

A Avaliação dos Programas de Pós-Graduação visa garantir a excelência da pesquisa que 

vem sendo desenvolvida no país, constituindo um dos pilares fundamentais para o 

desenvolvimento tecnológico e científico do Brasil. É por meio deste processo avaliativo 

que os programas têm a possibilidade de entender os diferentes aspectos que precisam 

ser melhorados, bem como é possível compreender onde deve se investir mais, 

apontando para um norte seguro na tomada de decisões e na proposta de iniciativas. 

Este processo avaliativo, que foi construído e aprimorado pelos pares ao longo de 

décadas, tem assegurado a qualidade dos Programas de Pós-Graduação que temos 

atualmente em nosso país, bem como tem permitido o reconhecimento e a excelência 

da pesquisa que vem sendo desenvolvida no Brasil.  

Porém, na direção contrária a este processo, a Portaria no. 145 põe em risco todo o 

processo avaliativo e sua credibilidade, podendo trazer danos irreparáveis à ciência  



                                     

 

brasileira. Desta forma, A Sociedade Brasileira de Matemática, Sociedade Brasileira de 

Matemática Aplicada e Computacional e a Associação Brasileira de Estatística se 

manifestam de forma contrária a esta portaria, e solicitam que a decisão da alteração 

de classificação dos periódicos seja revertida o quanto antes, a fim de evitar maiores 

prejuízos nesse momento tão crucial. 

 

 

 

Marcos Oliveira Prates 

Presidente da Associação Brasileira de Estatística 

 

 

Paolo Piccione         
Presidente da Sociedade Brasileira de Matemática 

 

Pablo Martin Rodriguez 

Presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional 

 


