
 

REGULAMENTAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

Portaria nº 36, de 19 de Março de 

2020 

 

Dispõe sobre a suspensão excepcional dos prazos para defesa de 

dissertação ou tese no âmbito dos programas de concessão de 

bolsas da Capes. 

Portaria CAPES nº 256, de 23 de 

novembro de 2018 

Dispõe sobre fusões, desmembramentos e migrações dos program

as de pós-graduação stricto sensu  

Portaria MEC nº 321, de 05 de abril 

de 2018  

Dispõe sobre a avaliação da pós-graduação stricto sensu cursos 

novos e em funcionamento 

Resolução CNE/CES nº 7, de 12 de 

janeiro de 2017 

Estabelece normas para  funcionamento de cursos de pós-

graduação stricto sensu .  

Resolução CNE/CES nº 1, de 22 de 

abril de 2008 

Dispõe sobre o registro de diplomas de cursos de pós-graduação 

stricto sensu (mestrado e doutorado)expedidos por instituições 

não detentoras de prerrogativas de autonomia universitária 

Lei de Diretrizes e Bases nº 9394, 

de 20 de dezembro de 1996 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Resolução CNE/CES 05, de 10de 

março de 1983 

 

Fixa normas de funcionamento e credenciamento dos 

cursos de pós-graduação stricto sensu. 

Parecer CES/CFE 977 (C.E.Su) – 

de 03de dezembro de 1965 

Marco conceitual e regulatório da pós-graduação brasileira. 

Categorias de Docentes 

Portaria nº 81, de 03 de junho de 

2016                  

Define as categorias de docentes que compõem os PPG's, para 

efeitos de registro na Plataforma Sucupira, e avaliações 

realizadas pela CAPES. 

Formas Associativas 

PortariaCAPES nº 214, de 27 de 

outubro de 2017      

Dispõe sobre formas associativas de programas de pós-

graduação stricto sensu 

Mestrado/Doutorado Profissional 

Portaria CAPES 60, de 20 de 

março de 2019 (revoga 131/2017) 

Dispõe sobre o mestrado e o doutorado profissionais. 

Portaria MEC nº 389, de 23 de 

março de 2017  

Dispõe sobre mestrado e doutorado profissional no âmbito da pós

-graduação stricto sensu . 

Minter/Dinter e Turmas Fora Sede 

Ofício Circular DAV/CAPES 

05/2018 

Dispõe sobre a forma de oferta de MINTER, DINTER e Turmas 

fora de sede 

Portaria nº 247, de 27 de outubro 

de 2017  

Revoga a Portaria nº 237, de 07 de dezembro de 2017 que 

Regulamentou os Projetos de Mestrado Interinstitucional 

(Minter), de Doutorado Interinstitucional (Dinter) e de Turma 
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Fora de Sede e tornar sem efeito o Edital nº 44/2017publicado em 

11 de dezembro de 2017 

AVALIAÇÃO CAPES 

Avaliação de Propostas de Cursos Novos 

Portaria CAPES nº 33/2020, de 9 

de Março de 2020 

 

Detalha os requisitos aplicáveis às propostas de cursos novos 

submetidas à avaliação da Capes e previstos no art. 5º, incisos I e 

VII da Portaria Capes nº 33, de 12 de fevereiro de 2019. 

Ofício Circular nº 2/2020-

DAV/CAPES, de 16 de janeiro de 

2020 

Solicitação de Início de Funcionamento de Cursos Aprovados por 

APCN - Calendário 2019. 

Portaria CAPES nº 33/2019, 12 de 

fevereiro de 2019.  

(publicada como Portaria 32/2019) 

(alterada pela Portaria nº 185, de 12 de 

Agosto de 2019 – inciso 4º do art. 15) 

(alterada pela Portaria CAPES nº 33/2020)  

Regula Avaliação de Cursos Novos 

Portaria CAPES nº 90, de 29 de 

julho de 2015 

Revogado o § 2º do art. 1º da Portaria 

Capes nº 90, de 29 de julho de 2015 pela 

Portaria 32/2019: 

Dispõe sobre o enquadramento em área básica e área de avaliação 

de propostas e de programas de pós-graduação avaliados pela 

Capes. 

 

Avaliação dos Programas de Pós-Graduação em andamento 

Ofício Circular nº 2/2019- 

DAV/CAPES, de 07 de março de 

2019 

Aprimoramentos dos Instrumentos de Avaliação da CAPES 

Portaria nº182, de 14 de agosto de 

2018 

Dispõe sobre processos avaliativos das propostas de cursos novos 

e dos programas de pós-graduação stricto sensu em 

funcionamento 

Portaria nº 59, de 21 de março de 

2017   

Dispõe sobre o regulamento da Avaliação Quadrienal 

Portaria MEC nº 656, de 22 de 

maio de 2017 (HOMOLOGA A 

AVALIAÇÃO QUADRIENAL) 

Declara que os cursos de pós-graduação stricto 

sensu relacionados foram devidamente reconhecidos ou 

descredenciados com a homologação do Parecer CNE/CES no 

288/2015, da lavra da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação  

Resolução CS/CAPES nº 5  de 11 

de dezembro de 2014    

Estabelece nova periodicidade para a avaliação dos programas de

 pós-graduação stricto sensu 

BOLSAS CAPES 
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Portaria nº 20, de 20 de Fevereiro 

de 2020 Bolsas Demanda Social 

 

Dispõe sobre os critérios para distribuição de bolsas no âmbito do 

Programa de Demanda Social (DS), referente ao período de 

março de 2020 a fevereiro de 2021, e dá outras providências. 

 

Portaria Capes nº 289 de 28 de 

dezembro de 2018 

 

Estabelece as modalidades de bolsas de estudos no exterior e no 

Brasil fomentadas no âmbito das ações e programas geridos pela 

Diretoria de Relações Internacionais da Capes. 

Portaria CAPES Nº 1, de 3 e de 

janeiro de 2020  

Estabelece as modalidades de bolsas de estudos no exterior e no 

Brasil fomentadas no âmbito das ações e programas geridos pela 

Diretoria de Relações Internacionais da Capes, bem como 

determina os valores dos principais tipos de benefícios a serem 

disponibilizados para cada modalidade 

Portaria CAPES Nº 23, de 30 de 

janeiro de 2017 

 

Dispõe sobre períodos máximos de concessão de bolsa para os 

níveis de formação de mestrado e doutorado no âmbito dos 

programas geridos pela Capes e dá outras providências. 

Portaria n° 76, de 14 de abril de 

2010  

Alterada por Portaria nº 20, de 20 de 

Fevereiro de 2020 

Novo Regulamento - Demanda Social 

Portaria 248, de 19 de dezembro de 

2011 

Adequação das normas de concessão de bolsas de estudo à 

proteção conferida por Lei às mulheres, em função da 

maternidade 

PROAP 

Portaria nº 156, de 28 de 

Novembro de 2014 

 

Aprova o novo regulamento do Programa de Apoio à Pós-

graduação - PROAP 

 

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA- Stricto sensu 

Portaria CAPES nº 90/2019, de 

24/4/2019 (Revoga 275 2018) 

Dispõe sobre os programas de pós-graduação stricto sensu na 

modalidade a distância. 

RECONHECIMENTO DE TÍTULOS ESTRANGEIROS 

Portaria Normativa/MEC nº 22, de 

13 de dezembro de 2016 

Dispõe sobre normas e procedimentos gerais de tramitação de pro

cessos de dolicitação de revalidação dediplomas de graduação est

rangeiros e ao reconhecimento de diplomas de pós- 

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por 

estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. 

Resolução CNE/CES nº 03, de 22 

de junho de 2016 

Dispõe sobre normas referentes à revalidação de diplomas de curs

os de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por 

estabelecimentos estrangeiros de ensino superior 

Resolução CNE/CES 003, de 1º de 

fevereiro de 2011 

Dispõe sobre o reconhecimento de títulos de pós-graduação 

stricto sensu, mestrado e doutorado, obtidos nos Estados Partes 
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do MERCOSUL  

Portaria CAPES nº 099, de 21 de 

dezembro de 2005 

Institui a coleta de dados e elaboração de estatísticas sobre o 

reconhecimento no Brasil de títulos de mestres e doutores 

outorgados por instituições estrangeiras 

Decreto nº 5.518, de 23 de agosto 

de 2005 

Promulga o Acordo de Admissão de Títulos e Graus 

Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos 

Estados Partes do Mercosul. 

Resolução CNE/CES 002, de 03 de 

abril de 2001 

Dispõe sobre os cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos 

no Brasil por instituições estrangeiras, diretamente ou mediante 

convênio com instituições nacionais 

CURSOS STRICTO SENSU OFERECIDOS NO BRASIL POR IES ESTRANGEIRA 

Resolução CES 02/2001 

Resolução CES 02/2005 

Resolução CES 02/2006 

Se complementam 

CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (CTC-ES) 

Portaria nº 185, de 12 de Agosto de 

2019 

Dispõe sobre o processamento de recursos interpostos em face de 

decisões do Conselho Técnico Científico da Educação Superior 

CTC-ES e dá outras providências. 
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