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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓSGRADUAÇÃO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
DIRETORIA DE CAPACITAÇÃO
COORDENADORIA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
NOTA TÉCNICA Nº 01/2018 – CCPGLS/DCP/PROPESP
INTERESSADOS: Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização),
Unidades Acadêmicas e dirigentes em geral.
REFERÊNCIA: Esclarecimentos sobre o período de submissão e execução dos cursos lato
sensu (especialização).
Ementa: PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU.
Período de submissão e execução.
I – RELATÓRIO
A presente nota técnica destina-se a informar aos interessados em apresentar propostas de
cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) por meio eletrônico, no Novo Sistema de
cadastro de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da PROPESP, que observem os novos
prazos de início da execução das mesmas.
Esta orientação é em virtude de constantes solicitações de mudança de período de execução
de cursos, apresentando como justificativa a demora na assinatura do contrato entre a UFPA e
as Fundações de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Institucional, que
levam em torno de 4 meses para se concretizarem, somando-se a esse tempo o período de
avaliação das propostas de 2 meses.
Prazos para apresentação e início das propostas:
. Cursos gratuitos, submetidos em abril, deverão estar previstos para iniciar 4 meses após a
avaliação (a partir de setembro de 2018, no presente ano);
. Cursos autofinanciados, submetidos em abril, deverão estar previstos para iniciar 06 meses
após a avaliação (a partir de novembro de 2018, no presente ano);
. Cursos em Convênio ou contrato com outras instituições, o envio das propostas será em
fluxo contínuo, devendo ser considerado o máximo possível de meses entre a submissão e o
início do curso, para avaliação e fechamento do contrato com a UFPA.
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