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Prezados Diretores e Coordenadores de Programas de Pós-Graduação, 

No ensejo de que o ano de 2020 seja muito profícuo, organizamos um cronograma de atividades e fluxos de
ações para otimizar a capacidade de gestão e governança da PRPG, em relação a:

- apreciação e homologação dos relatórios anuais a serem enviados à CAPES na plataforma Sucupira,

- apreciação e homologação de APCNs,

- apreciação e aprovação de propostas de editais de seleção,

- reuniões ampliadas com a coordenação de PPGs. 

 

Apreciação e homologação de relatórios anuais dos PPG na Plataforma Sucupira

Tendo em vista que o relatório anual de atividades do PPG é uma construção coletiva, que requer árdua
organização de informações e consistência, além de alta capacidade de análise e síntese, a PRPG entende que
a apreciação do material produzido está sujeito a um processo de refinamento e correções, o qual implica em
devolutivas e novo exame do material produzido, de modo a obter a produção de narrativas altamente
qualificadas, fidedignas do esforço do grupo de docentes, técnico-administrativos e discentes dedicados aos
cursos de mestrado e doutorado nesta Universidade.

Frente ao exposto, a PRPG estabeleceu o seguinte cronograma de atividades:

Período Atividades 

15 a 31
de
janeiro 

Apreciação de relatórios de PPGs conceito 3 e cursos novos em avaliação (será usada a função
visualizar na Plataforma Sucupira) e devolutiva – Rodada 1 

03 a 21
de
fevereiro 

Apreciação de relatórios de PPGs conceito 4  (será usada a função visualizar na Plataforma
Sucupira) e devolutiva – Rodada 1 



02 a 13
de
março 

Apreciação de relatórios de PPGs conceitos 5, 6 e 7  (será usada a função visualizar na
Plataforma Sucupira) e devolutiva – Rodada 1 

16 a 20
de
março 

Apreciação de relatórios de PPGs conceito 3 e cursos novos em avaliação (nesta fase o PPG
deve submeter o relatório na Plataforma) e devolutiva (será usada a função retornar ao PPG para
ajustes) – Rodada 2 

23 a 31
de
março 

Apreciação de relatórios de PPGs conceito 4 (nesta fase o PPG deve submeter o relatório na
Plataforma) e devolutiva (será usada a função retornar ao PPG para ajustes) – Rodada 2 

01 a 08
de abril 

Apreciação de relatórios de PPGs conceitos 5, 6 e 7  (nesta fase o PPG deve submeter o relatório
na Plataforma) e devolutiva (será usada a função retornar ao PPG para ajustes) – Rodada 2 

09 de
abril Data limite para todos os PPGs enviarem à PRPG a versão final do relatório 

13 a 17
de abril Apreciação da versão final dos relatórios e Homologação 

 

Apreciação e homologação de APCNs para envio à CAPES 

 

Tendo em vista que o período de preenchimento e envio de APCNs à CAPES em 2020  será de 22 de abril a
21 de maio e que as propostas devem ser analisadas previamente pela Comissão Interna da PRPG, e o
parecer apreciado em reunião da Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação, a qual se reunirá em 30 de
abril de 2020, a PRPG estabeleceu o seguinte cronograma:

 

Recebimento de propostas 17 fevereiro a 6 de março

Avaliação por pareceristas Ad Hoc 9 a 27 de março

Avaliação comissão interna PRPG 3 e 24 de abril

Apreciação de parecer pela CSPPG 30 de abril

Preenchimento APCNs 4 a 18 de maio

Prazo final para homologação APCNs 21 de maio



 

Apreciação e aprovação de propostas de editais de seleção pela PRPG

Considerando que os PPGs devem adotar uma cultura de planejamento de ações de curto, médio e longo
prazo, a PRPG entende que a organização de processos seletivos deve ser feita com antecedência suficiente
para aprovação inicial na Coordenadoria de Pós-Graduação e posterior envio à Diretoria Geral de Pós-
Graduação para apreciação. Neste sentido, a PRPG irá adotar o seguinte calendário: 

 

Período de envio da proposta de
edital pelo PPG à PRPG

Previsão de devolutiva
considerando uma a duas rodadas

Previsão de publicação do  edital
de processo seletivo

13 de janeiro a 28 de fevereiro de
2020 30-45 dias ABR/JUN 2020

15 de abril a 15 de maio de 2020 30-45 dias JUL/SET 2020

15 de julho a 15 de agosto de 2020 30-45 dias OUT/DEZ 2020

1 a 31 de outubro de 2020 30-45 dias JAN/MAR 2021

 

Reuniões ampliadas com a coordenação de PPGs. 

Partindo do pressuposto de que é importante um canal permanente e sistematizado de diálogo da PRPG com
todos os PPGs para tratar de questões de interesse coletivo, além, de propiciar momentos de reflexão sobre
temas atinentes a Pós-Graduação stricto sensu, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação estabeleceu um cronograma
de reuniões ampliadas, com previsão de participação do Coordenador do PPG, Vice-Coordenador, Secretário
e docentes e discentes interessados. 

Nestas reuniões pretende-se discutir políticas, estratégias de fortalecimento dos PPG, ações de integração,
além de apresentar informações relacionadas à ações da CAPES. Para potencializar a organização das
agendas dos PPG as datas das reuniões estão sendo divulgadas com antecedência, seguindo o cronograma: 

 

23 de abril - 14:30 - 16:30 

15 de junho -14:30 -16:30

25 de agosto - 14:30 -16:30

04 novembro - 14:30 -16:30

 

Esperamos o empenho habitual de todos para que o conjunto de atividades a serem realizadas transcorra de
modo participativo e colaborativo.



 

Cordialmente, 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação

Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em
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