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SUBMISSÃO DE PROPOSTAS PARA NOVOS CURSOS - APCN2014
CHAMADA 01/2014 - PROPGPI

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação (PROPGPI) disponibiliza
cronograma para elaboração de propostas de novos cursos (APCN 2014) em nível de
treinamento de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado, a serem
encaminhadas à CAPES.
Essa chamada objetiva propiciar efetiva participação da equipe da PROPGPI na
colaboração e acompanhamento dos grupos proponentes, nos processos de construção e envio
das referidas propostas, de modo a garantir maior êxito de acolhimento e aprovação pelos
comitês de avaliação da CAPES.

CRONOGRAMA

a. Manifestação de interesse na apresentação de propostas de cursos novos. Os
interessados poderão encaminhar e-mail para a Coordenação de Ensino de PósGraduação (coordpg@ufob.edu.br) manifestando interesse até 05/03/2014;
b. Submissão à PROPGPI do esboço da proposta de curso novo por meio eletrônico até
15/05/2014 para Mestrado/Doutorado acadêmicos e até 01/04/2014 para Mestrado
profissional;
c. Análise das propostas pela PROPGPI de 15/05 a 22/05/2014;
d. Avaliação por consultores ad hoc da área de 23/05 a 30/05/2014;
e. Submissão das propostas para apreciação pelo CONSUNI de 02/06 a 16/06/2014;
f. Envio da proposta final pela PROPGPI a CAPES através do Aplicativo para Propostas
de Cursos Novos (APCN 2014) 23/06 a 21/07/2014.

Este calendário poderá sofrer modificações para se adequar a exigências da CAPES.
.
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As propostas de novos cursos deverão ser elaboradas levando em consideração os
seguintes documentos:
a. Portaria CAPES nº. 193, de 04 de outubro de 2011 que fixas normas e procedimentos
para a apresentação e avaliação de propostas de cursos novos de mestrado e doutorado
(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/PORTARIA-N-193DE-4-DE-OUTUBRO-DE-2011.pdf);
b. Manual do APCN da CAPES
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/ManualAPCN_2013.pdf;
c. Orientações disponíveis no site da CAPES http://www.capes.gov.br/avaliacao/cursosnovos-envio-de-propostas-e-resultado;
d. Normas complementares dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu da UFBA;
e. Documentos de Área (http://www.capes.gov.br/avaliacao/documentos-de-area-/3270).

As propostas devem ser encaminhadas à PROPGPI, em versão eletrônica para
coordpg@ufob.edu.br, utilizando como roteiro as telas do APCN disponíveis no site da
CAPES, juntamente com o Regimento Interno do Programa.
A PROPGPI fica à disposição para eventuais esclarecimentos e para auxílio na
elaboração das propostas.

Barreiras, 24 de fevereiro de 2014.

Profa. Luciana Lucas Machado
Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação

Profa. Daniéla Cristina Calado
Coordenadora de Ensino de Pós-Graduação
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