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Glossário de Termos: 

CAE –     Conselho Acadêmico de Ensino Superior 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CEPG –   Coordenação de Ensino de Pós-Graduação 

NEPG –   Núcleo de Ensino de Pós Graduação ( Antigo SETAC-Setor Acadêmico da Pró-Reitoria   

    de Ensino de Pós-Graduação) 

PROPG –Pró-Reitoria de Ensino de Pós-graduação 

SIAD –    Sistema de Acompanhamento de Documentos 

SOC -      Secretaria dos Órgãos Colegiados 

SAA-       Superintendência de Administração Acadêmica 

 

 

I. OBJETIVO 

Descrever o procedimento para solicitação de vagas nos cursos de Pós-Graduação stricto sensu. 

II. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Normas Complementares da Pós-Graduação 

Calendário Acadêmico da UFBA definido pela SAA 

http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/SUPAC/CalendarioAcademico  

 

III. RESPONSABILIDADES 

 

 CAE: Emitir parecer e aprovar solicitações de vagas. 

 Coordenações dos programas/Colegiados/programas de Pós-graduação: Avaliar sua 

demanda de vagas; solicitar vagas. 

 NEPG: Informar o período de solicitação de vagas; analisar o pedido de vagas; elaborar 

parecer sobre pedido; publicar as vagas aprovadas em jornais de grande circulação. 

 SAA: Criar as vagas no sistema da UFBA 

 SOC: Protocolar a solicitação de vagas e encaminhar para o CAE. 

 

IV. PROCEDIMENTOS 

1. A PROPG informa por e-mail/site a chamada interna com os prazos para solicitação de vagas. 

Enviam juntamente ao informe, a chamada interna com calendário de prazos e o formulário de 

demanda de vagas. A chamada interna de abertura é disponibilizada também no site da PROPG. 

2. As coordenações recebem o informe, avaliam sua demanda e enviam para o NEPG, via e-mail e 

correio interno, o formulário de solicitação de vagas, a ata da reunião e ofício de justificativa da 

solicitação. 

3. Os técnicos do NEPG conferem e analisam o pedido 

http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/SUPAC/CalendarioAcademico
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O NEPG verifica a capacidade de orientação do programa e sua conformidade às normas da CAPES. 

 

Caso seja necessário, os técnicos entram em contato, por e-mail ou ligação, com as 

coordenações para verificação das inconsistências. 

 

4. O NEPG cria o processo de solicitação de vagas 

 

a) Cadastra processo no SIAD 

b) Compila os dados, cria e anexa planilha de resumo das solicitações 

c) Envia todo o processo (físico) para a SOC 

 

5. A SOC protocola a solicitação e encaminha para o CAE 

 

6. O CAE analisa a solicitação 

 

a) Nomeia um relator do parecer 

b) O relator emite parecer sobre a solicitação de vagas 

c) O parecer é submetido à votação em plenária 

 

7. O CAE vota parecer do relator de solicitação de vagas 

 

A demanda aprovada é enviada para a SAA 

 

Caso a solicitação não seja aprovada, o Conselho retifica o número de vagas e encaminha o 

processo com as alterações para a SAA.  

 

Uma cópia do processo é enviada para o NEPG. 

 

8. NEPG publica edital com as vagas em jornais de grande circulação. 

 

O NEPG comunica as Coordenações/Colegiados a liberação para lançamento do edital de seleção do 

candidatos aos cursos de pós graduação. 

A partir da publicação do edital, os cursos e programas estão autorizados a realizar seus processos 

seletivos. 

 

Fim do Processo 

V. CONTROLE DE REGISTROS  
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