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OFÍCIO CONJUNTO N" OI - DA V/CAPES - FOPROP 

Assunto: Convite para Seminário "Orientações para a elaboração de propostas de cursos novos" 

Brasília, 28 de março de 2018 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Fórum Nacional de Pró
Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (FOPROP) promoverão. em abril e maio de 2018, uma nova 
edição do seminário "Orientações para a elaboração de propostas de cursos novos" . 

O Seminário visa apresentar o processo de avaliação e, com isso, possibilitar uma melhor compreensão 
dos critérios gerais e legislação utilizados pelas 49 áreas de avaliação da CAPES e pelo Conselho 
Técnico Científico da Ed ucação Superior (CTC-ES) na análise das propostas de cursos novos. 

Em virtude do grande número de inscritos em 20 17, neste ano o seminário será realizado em cinco 
diferentes instituições de ensino superior. uma em cada região do país. Dessa forma, é possível garantir 
a participação de todos os interessados, assim como facilitar seu deslocamento para IES mais próximas 
às suas próprias sedes. 

Cada reunião regional terá duração de um único dia. Para o período da manhã, a partir das 1 Oh, está 
previsto treinamento voltado para os fundamentos, conceitos e instrumentos presentes na avaliação dos 
programas de pós-graduação stricto sensu. Na parte da tarde, com encerramento previsto para as 16h, 
uma equipe técnica da CAPES estará presente para atendimento aos proponentes, tratando de assuntos 
específicos de cada proposta ou IES. 

Os locais e datas programadas para cada região podem ser vistos no quadro abaixo: 

REGIÃO DATA LOCAL 
Universidade Federal de Goiás - UF'G 

Centro-Oeste 10 de abril Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 
Alameda Flamboyant, Quadra K, Edifício K2, Parque Tecnológico 

Samambaia - Goiânia, GO 
Universidade Federal do Pará - UFPA 

Norte 30 de abril Rua Augusto Corrêa, Nº 1 
Auditório da Reitoria 

Belém - PA 
Universidade de Pernambuco - UPE 

Nordeste 27 de abril Avenida Agamenon Magalhães, S/N 
Santo Amaro - Recife - PE 



REGIÃO DATA LOCAL 
Universidade de São Paulo - USP 

Sala do Conselho Universitário Térreo 
Sudeste 10 de abril Rua da Reitoria, 374 

Cidade Universitária 
Butantã - São Paulo, SP 

Universidade Federal Tecnológica do Paraná - UFTPR 

Sul 8 de maio Auditório Reitoria / Campus Curitiba 
Av. Sete de Setembro, 3165 

Rebouças - Curitiba, PR 

Inscrições 

O evento é dirigido a pró-reitores, diretores de pós-graduação, coordenadores de propostas de APCN e 
servidores que atuam na gestão da pós-graduação. O custo de passagens e diárias fica totalmente a cargo 
das IES participantes, sem limitações no número de representantes de cada instituição, e informações 
adicionais podem ser obtidas diretamente com as pró-reitorias responsáveis por cada uma das edições 
reg1ona1s. 

Contamos com a presença de todos. 

Atenciosamente, 

id ~),'--
Rita Barr-Jas Barata 
Diretora de Avaliação 
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