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Ofício Circular nº 005/2017 – PRPPG
Calendário APCN para propostas de cursos novos (mestrado e doutorado) na UFPR

Curitiba, 28 de junho de 2017
À Comunidade Acadêmica

Em atenção ao Calendário CAPES para submissão de propostas de cursos novos
(mestrado e doutorado), informamos que a PRPPG receberá novas propostas a partir de
01/08/2017.
É imprescindível que o coordenador do projeto apresente, junto com a
documentação da proposta, a anuência formal dos Conselhos Setoriais. Vale ressaltar
que a chancela da proposta de curso novo representa o compromisso da instituição com a
garantia de infraestrutura e o financiamento necessário e, portanto, é vedada a utilização de
ad referendum para este documento. A data limite para envio da anuência do Conselho
Setorial à proposta de curso novo é 10/10/2017.
Após o cadastramento da proposta na Plataforma SIGA, a PRPPG instituirá uma
comissão para analisar a qualidade das propostas, cuja avaliação ocorrerá de 11 a
15/10/2017. Finalmente, esta pró-reitoria reservará o período de 15 a 19/10/2017 para
homologação das informações inseridas na Plataforma Sucupira.

Calendário APCN na UFPR






Submissão propostas para análise da PRPPG: 01/08/2017 a 10/10/2017
Anuência formal dos Conselhos Setoriais: 10/10/17 (não pode ser ad referendum)
Análise da comissão 11 a 15/10/2017
Homologação pela PRPPG: 15 a 19/10/2017
Submissão de APCN na CAPES: de 12/09/17 a 20/10/17

Lembramos a todos que o seminário realizado em junho pela CAPES com
orientações gerais para elaboração de propostas de cursos novos pode ser acessado no
site da PRPPG.

Cordialmente,
Prof. Dr. André Luiz Félix Rodacki
Coordenação Geral dos Programas de Pós-Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade Federal do Paraná
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