
CHECK LIST APCN

• O proponente deve iniciar um processo no SEI (fazendo os seguintes passos) iniciar o
processo    tipo de processo: pós-graduação: criação de curso ou programa    salvar.  

• Incluir documento              tipo de documento: criação curso ou nível_pós-graduação
stricto sensu     salvar e preencher as informações no formulário, atente-se aos seguintes itens:

1 -  Formulário de submissão do APCN  (Criação curso ou nível_pós-graduação stricto
sensu) no qual constam:
•  Justificativa da criação do novo programa, ressaltando a importância estratégica do

referido  curso  para  a  pós-graduação  e  a  pesquisa  na  Instituição,  bem como a  não-
sobreposição do corpo docente e de linhas de pesquisa com outros programas da UFJ.

•  Demonstração clara de que a proposta se adequa ao  documento de área da CAPES.
Para programas propostos na área Interdisciplinar,  é preciso demonstrar com detalhe
que a proposta está inserida na área, indicando, efetivamente, a viabilidade e inovação a
ser gerada pela interdisciplinaridade.

•  Demonstração da existência  prévia de interações  entre  os  docentes que integram o
corpo  docente  da  proposta,  incluindo  projetos  financiados,  publicações,  orientações
conjuntas de alunos de iniciação científica ou mestrado, etc;

•  Lista de disciplinas e docentes responsáveis, demonstrando a competência do corpo
docente e coerência da matriz curricular com os objetivos do Programa.
 2 - Carta da Direção da Unidade (ofício SEI ou pdf anexo):

•  Relato fundamentado do compromisso institucional da Unidade Acadêmica, por meio
de  uma  carta  do  diretor  da  Unidade  Acadêmica  à  qual  a  proposta  está  vinculada,
ressaltando  o  interesse  no  envio  do  APCN  e  sua  importância  para  a  Unidade.  É
imprescindível que a carta demonstre e garanta as condições mínimas de funcionamento
para o curso, em termos de servidores, espaço físico e secretaria, caso o APCN seja
aprovado. Este documento é dispensado no caso de programas vinculados diretamente à
PRPG.

•  3 -  Para mestrados e doutorados profissionais, enviar documentos relativos ao auto-
financiamento do programa.

•  4  -  Apresentação dos  dados  do  corpo docente,  experiência  prévia  de  orientação e
produção científica (2017-2021 ou conforme documento da área), bem como a síntese
dos indicadores de produção individual e do conjunto de docentes (Planilha básica para
análise APCN ).


