
PAPGPAPG--IFESIFES
Programa de Apoio a PPrograma de Apoio a Póóss--

GraduaGraduaçãção das IFESo das IFES

(A(Açõções propostas es propostas –– em discussem discussãão)o) ��



Objetivo GeralObjetivo Geral

�� Consolidar e expandirConsolidar e expandir os programas de os programas de 
formaformaçãção po póóss--graduada de pessoas pelas graduada de pessoas pelas 
InstituiInstituiçõções Federais de Ensino Superior;es Federais de Ensino Superior;

�� Contemplar a Contemplar a correcorreçãção das assimetrias o das assimetrias 
regionais e das regionais e das ááreas de conhecimento;reas de conhecimento;

�� Atender Atender àà demanda de pessoal qualificado para demanda de pessoal qualificado para 
a implementaa implementaçãção das polo das polííticas de ticas de 
desenvolvimento em C&T no Padesenvolvimento em C&T no Paíís.s.



Objetivos EspecObjetivos Especííficosficos

�� Possibilitar que os programas de pPossibilitar que os programas de póóss--
graduagraduaçãção com conceito 3 e 4 atinjam o com conceito 3 e 4 atinjam 
conceito 5 e busquem a inserconceito 5 e busquem a inserçãção o 
internacional;internacional;

�� Aumentar a formaAumentar a formaçãção de profissionais o de profissionais 
qualificados (mestres e doutores) no paqualificados (mestres e doutores) no paíís;s;

�� Permitir uma maior inserPermitir uma maior inserçãção internacional dos o internacional dos 
cursos avaliados com conceito igual ou cursos avaliados com conceito igual ou 
superior a 5;superior a 5;

�� Promover interaPromover interaçãção intero inter-- e intrae intra--regionais regionais 
entre programas de pentre programas de póóss--graduagraduaçãção de o de 
diferentes ndiferentes nííveis.veis.



Estrutura do ProgramaEstrutura do Programa

O Programa pautarO Programa pautaráá suas asuas açõções no fomento de es no fomento de 
atividades de cursos de Patividades de cursos de Póóss--GraduaGraduaçãção das o das 
InstituiInstituiçõções Federais de Ensino Superior e teres Federais de Ensino Superior e teráá
trtrêês linhas de as linhas de açãção: o: 

�� QualificaQualificaçãção e fixao e fixaçãção ou permano ou permanêência de ncia de 
pessoas ppessoas póóss--graduadas nas IFES ; graduadas nas IFES ; 

�� Crescimento e consolidaCrescimento e consolidaçãção das atividades de o das atividades de 
ppóóss--graduagraduaçãção;o;

�� Fortalecimento da infraFortalecimento da infra--estrutura de pesquisaestrutura de pesquisa



QualificaQualificaçãção e fixao e fixaçãção ou permano ou permanêência  ncia  

de pessoal pde pessoal póóss--graduadograduado

As aAs açõções previstas nesta linha de aes previstas nesta linha de açãção o 
ttêêm como finalidade a melhoria e/ou m como finalidade a melhoria e/ou 
manutenmanutençãção da qualificao da qualificaçãção dos docentes o dos docentes 
das IFES, contemplando a fixadas IFES, contemplando a fixaçãção de o de 
doutores e o estdoutores e o estíímulo mulo àà permanpermanêência de ncia de 
pesquisadores com reconhecido mpesquisadores com reconhecido méérito rito 
acadacadêêmico. mico. 



QualificaQualificaçãção e fixao e fixaçãção ou permano ou permanêência  ncia  
de pessoal pde pessoal póóss--graduadograduado

�� A1.A1. A A formaformaçãção de doutoreso de doutores em em ááreas estratreas estratéégicas gicas 
para a instituipara a instituiçãção, desde que realizada atravo, desde que realizada atravéés de s de 
programa de programa de intercintercââmbiombio com instituicom instituiçãção de o de 
reconhecida competreconhecida competêência na ncia na áárea. (rea. (programa em programa em 
implantaimplantaçãção na CAPESo na CAPES).).

�� A2. A2. Programa de Programa de doutorado Interinstitucionaldoutorado Interinstitucional
visando a qualificavisando a qualificaçãção de um conjunto de professores o de um conjunto de professores 
em em áárea estratrea estratéégica para a regigica para a regiãão. Esta atividade devero. Esta atividade deveráá
seguir as normas dos programas seguir as normas dos programas DINTER/CAPESDINTER/CAPES;;

�� A3.A3. EstEstáágio gio ppóóss--doutoral no padoutoral no paííss, com prioridade para , com prioridade para 
aqueles que produziraqueles que produzirãão maior impacto sobre os o maior impacto sobre os 
programas de pprogramas de póóss--graduagraduaçãção da instituio da instituiçãção (o (programa programa 
NOVONOVO););



QualificaQualificaçãção e fixao e fixaçãção ou permano ou permanêência  ncia  
de pessoal pde pessoal póóss--graduadograduado

�� A4.A4. EstEstáágio gio ppóóss--doutoral no exteriordoutoral no exterior, com prioridade , com prioridade 
para aqueles que produzirpara aqueles que produzirãão maior impacto sobre os o maior impacto sobre os 
programas de pprogramas de póóss--graduagraduaçãção da instituio da instituiçãção. Esta o. Esta 
atividade deveratividade deveráá seguir as normas do programa seguir as normas do programa 
existente na CAPES;existente na CAPES;

�� A5.A5. Programa de Programa de PermanPermanêência de Professoresncia de Professores com com 
reconhecido Mreconhecido Méérito Acadrito Acadêêmico. (mico. (programa NOVOprograma NOVO).).



Crescimento das e consolidaCrescimento das e consolidaçãção das o das 
atividades de patividades de póóss--graduagraduaçãçãoo

O principal objetivo desta linha de aO principal objetivo desta linha de açãção o éé
promover   excelpromover   excelêência das atividades de ncia das atividades de 
PPóóss--GraduaGraduaçãção, isto o, isto éé, o aumento do , o aumento do 
nnúúmero de cursos de pmero de cursos de póóss--graduagraduaçãção com o com 
a qualidade exigida pela comunidade a qualidade exigida pela comunidade 
acadacadêêmica. mica. 



Crescimento das e consolidaCrescimento das e consolidaçãção das o das 
atividades de patividades de póóss--graduagraduaçãçãoo

�� B1.B1. Projetos de Projetos de intercintercââmbiombio entre programas de Pentre programas de Póóss--
GraduaGraduaçãção o consolidadosconsolidados (Conceito igual ou superior a (Conceito igual ou superior a 
5) com programas 5) com programas em consolidaem consolidaçãçãoo. Os projetos . Os projetos 
deverdeverãão seguir as normas do PROCAD/ CAPES;o seguir as normas do PROCAD/ CAPES;

�� B2.B2. Programa de Bolsas que visem formaPrograma de Bolsas que visem formaçãção o ppóóss--
doutoral doutoral atravatravéés do desenvolvimento das atividades s do desenvolvimento das atividades 
docentes docentes na instituina instituiçãçãoo. Esta atividade deve seguir as . Esta atividade deve seguir as 
normas do normas do PRODOC/CAPESPRODOC/CAPES;;

�� B3.B3. Programa de Bolsas que visem Programa de Bolsas que visem àà formaformaçãção o ppóóss--
doutoraldoutoral por meio do desenvolvimento das atividades por meio do desenvolvimento das atividades 
de pesquisa que permitam a integrade pesquisa que permitam a integraçãção o 
universidade/empresauniversidade/empresa. Esta atividade deve seguir as . Esta atividade deve seguir as 
normas do normas do PNPD/CAPESPNPD/CAPES;;



Crescimento das e consolidaCrescimento das e consolidaçãção das o das 
atividades de patividades de póóss--graduagraduaçãçãoo

�� B4.B4. Bolsas SanduBolsas Sanduííche no pache no paííss para complementapara complementaçãção o 
das atividades de investigadas atividades de investigaçãção de alunos em programas o de alunos em programas 
de doutorado. (de doutorado. (programa NOVOprograma NOVO););

�� B5.B5. Bolsas SanduBolsas Sanduííche no exteriorche no exterior para para 
complementacomplementaçãção das atividades de investigao das atividades de investigaçãção de o de 
alunos em programas de doutorado. (Esta atividade alunos em programas de doutorado. (Esta atividade 
deverdeveráá seguir as normas do programa equivalente seguir as normas do programa equivalente 
financiado pela CAPES);financiado pela CAPES);

�� B6.B6. Visita de curta duraVisita de curta duraçãçãoo de pesquisador sde pesquisador sêênior de nior de 
instituiinstituiçõções es nacionaisnacionais. (. (programa NOVOprograma NOVO););

�� B7.B7. Visita de curta duraVisita de curta duraçãçãoo de pesquisador sde pesquisador sêênior de nior de 
instituiinstituiçõções es estrangeirasestrangeiras. (Esta atividade dever. (Esta atividade deveráá seguir seguir 
as normas do programa equivalente financiado pela as normas do programa equivalente financiado pela 
CAPES);CAPES);



Crescimento das e consolidaCrescimento das e consolidaçãção das o das 
atividades de patividades de póóss--graduagraduaçãçãoo

�� B8.B8. Atividades que tenham como objetivo a Atividades que tenham como objetivo a 
implantaimplantaçãção de cursos de doutoradoo de cursos de doutorado envolvendo envolvendo 
dois ou mais programas de mestrado consolidados dois ou mais programas de mestrado consolidados 
(conceito igual ou superior a 4). ((conceito igual ou superior a 4). (Programa NOVOPrograma NOVO););

�� B9. B9. Projeto de Projeto de cooperacooperaçãção internacionalo internacional que tenha que tenha 
como finalidade a insercomo finalidade a inserçãção internacional de programa de o internacional de programa de 
ppóóss--graduagraduaçãção. (o. (Programa NOVOPrograma NOVO););

�� B10.B10. Programas e convProgramas e convêênios estratnios estratéégicosgicos com com 
impacto nos programas de Pimpacto nos programas de Póóss--GraduaGraduaçãção da instituio da instituiçãção. o. 
((Programa NOVOPrograma NOVO).).



Fortalecimento da InfraFortalecimento da Infra--estrutura de estrutura de 
pesquisa.pesquisa.

�� O financiamento da infraO financiamento da infra--estrutura bestrutura báásica para o sica para o 
desenvolvimento das atividades de pesquisa desenvolvimento das atividades de pesquisa 
complementa o conjunto das acomplementa o conjunto das açõções necesses necessáárias rias 
para que os objetivos deste programa sejam para que os objetivos deste programa sejam 
alcanalcanççados. Entretanto para execuados. Entretanto para execuçãção das ao das açõções es 
previstas nesta linha, serprevistas nesta linha, seráá necessnecessáária a ria a 
participaparticipaçãção dos outros setores envolvidos, o o dos outros setores envolvidos, o 
que significa a necessidade de negociaque significa a necessidade de negociaçãção com o com 
outras fontes de financiamento outras fontes de financiamento 



Fortalecimento da InfraFortalecimento da Infra--estrutura de estrutura de 
pesquisa.pesquisa.

�� C1.C1. Financiamento de Financiamento de equipamentosequipamentos de de 
pequeno e mpequeno e méédio porte. dio porte. 

�� C2.C2. Financiamento de Financiamento de instalainstalaçãçãoo de de 
equipamentos e recuperaequipamentos e recuperaçãção da capacidade o da capacidade 
instalada de pesquisa nas instituiinstalada de pesquisa nas instituiçõçõeses

�� C3.C3. Programa de atualizaPrograma de atualizaçãção e ampliao e ampliaçãção do o do 
parque de informparque de informááticatica utilizado pelos utilizado pelos 
programas de pprogramas de póóss--graduagraduaçãção. o. 



Desenvolvimento do ProjetoDesenvolvimento do Projeto



Fase 1.  Montagem do Fase 1.  Montagem do 
ProjetoProjeto

�� Nessa fase, serNessa fase, seráá elaborado uma elaborado uma proposta de linhas de proposta de linhas de 
apoioapoio com uma previscom uma previsãão dos recursos necesso dos recursos necessáários para rios para 
a execua execuçãção do projeto no pero do projeto no perííodo de 4 anos, a partir de odo de 4 anos, a partir de 
2009.2009.

�� Esse trabalho serEsse trabalho seráá coordenadocoordenado por uma por uma comisscomissãão o 
constituconstituíída de um coordenador geral, de um da de um coordenador geral, de um 
coordenador executivo e dois assessores, e contarcoordenador executivo e dois assessores, e contaráá com com 
o o apoio dos prapoio dos próó--reitores de pesquisa e preitores de pesquisa e póóss--
graduagraduaçãção das IFESo das IFES. ( . ( papg@ufc.brpapg@ufc.br )) ��

�� O trabalho serO trabalho seráá desenvolvido em local da Universidade desenvolvido em local da Universidade 
Federal do CearFederal do Cearáá,  durante os meses de ,  durante os meses de abril a julho abril a julho 
de 2008de 2008..



Fase 2. ElaboraFase 2. Elaboraçãção do Projeto o do Projeto 
AcadAcadêêmico do PAPGmico do PAPG--IFESIFES

�� Nessa fase, o Nessa fase, o projeto acadprojeto acadêêmico do PAPGmico do PAPG--IFES serIFES seráá
desenvolvidodesenvolvido. As v. As váárias etapas da elaborarias etapas da elaboraçãção tero terãão o o o 
apoio direto das PROPPGapoio direto das PROPPG--IFES, contarIFES, contaráá com visitas com visitas ààs s 
universidades, realizauniversidades, realizaçãção de o de seminsemináários temrios temááticos e ticos e 
regionaisregionais, , reunireuniõões com reitores e diretores e es com reitores e diretores e 
presidentes das agpresidentes das agêênciasncias de fomento;de fomento;

�� Os trabalhos serOs trabalhos serãão coordenados por uma comisso coordenados por uma comissãão, que o, que 
deverdeveráá apresentar ao final dos trabalhos, a todos apresentar ao final dos trabalhos, a todos 
interlocutores envolvidos, o Plano completo, em interlocutores envolvidos, o Plano completo, em 
condicondiçõções de ser aprovado e executado.es de ser aprovado e executado.

�� O trabalho serO trabalho seráá desenvolvido em local da Universidade desenvolvido em local da Universidade 
Federal do CearFederal do Cearáá, durante os meses de , durante os meses de agosto/08 a agosto/08 a 
janeiro/09janeiro/09..



Fase 3. ExecuFase 3. Execuçãção do Projeto o do Projeto 
AcadAcadêêmico do PAPGmico do PAPG--IFES.IFES.

�� A execuA execuçãção do Projeto sero do Projeto seráá coordenada pela coordenada pela 
MEC, MCT, MIC MEC, MCT, MIC que designarque designarãão, em comum o, em comum 
acordo com a Andifes, a acordo com a Andifes, a ComissComissãão de o de 
AcompanhamentoAcompanhamento do Projeto. do Projeto. 

�� Os Os subsub--projetosprojetos propostos deverpropostos deverãão ser o ser 
apreciados e apreciados e avaliados pelas comissavaliados pelas comissõões de es de 
áárearea da Capes. da Capes. 

�� A execuA execuçãção tero teráá duraduraçãção de 4 anos, a partir de o de 4 anos, a partir de 
fevereiro de 2009. fevereiro de 2009. 


