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Goiânia, 17 de agosto de 2022.

 
Aos(Às) 
Coordenadores(as), Vice-Coordenadores(as) e Secretários(as)
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFG

  

Assunto: PAGPG - Orientações sobre a Portaria CAPES nº 155/2022, de 10 de agosto de 2022

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.044505/2022-71.

Prezados(as), senhores(as)

 

1. A CAPES, no dia 10 de agosto de 2022, editou a Portaria nº 155 no âmbito do Programa de
Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) Emergencial de Consolidação Estratégica dos Programas de Pós-
Graduação Stricto sensu acadêmicos. A referida portaria prevê o fortalecimento e consolidação estratégica dos
Programas de Pós-Graduação Stricto sensu acadêmico, que funcionaram por, no mínimo, 3 (três) anos entre o
período de 2013 a 2016 e que receberam notas 3 (três) e 4 (quatro) na avaliação quadrienal de 2017, mediante a
concessão de 2 (duas) bolsas, cujo nível (mestrado ou doutorado) depende dos cursos ofertados pelo programa,
e auxílio de custeio no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 2 (duas) parcelas de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), uma para cada ano de execução do projeto.

2. Atenta a essa portaria, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFG promoverá mais uma ação do
Programa de Apoio à Gestão na Pós-Graduação - PAGPG, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de agosto de 2022, das
14:30 às 16:30 horas, via videoconferência (h�ps://meet.google.com/jhm-gqvb-gts), obje�vando auxiliar os
programas, por meio do esclarecimento de eventuais dúvidas, no que diz respeito à adesão ao programa
especificado na Portaria CAPES nº 155 e aplicação dos recursos financeiros.

3. Visando o melhor aproveitamento da ação, recomenda-se aos programas que efetuem a leitura
prévia da Portaria CAPEs nº 155, de 10 de agosto de 2022.

4. A lista contendo todos os programas que poderão solicitar os bene�cios elencados na referida
portaria poderá ser acessada clicando aqui. 

 

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Terra Mar�ns, Pró-Reitor, em 17/08/2022, às 15:52,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3121641 e o
código CRC 52BBF640.

Boletim de Serviço Eletrônico em 17/08/2022 
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