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Recentemente, houve suspensão do SAC (Sistema de Acompanhamento de 

Concessões) da CAPES para o cadastro de novos bolsistas. 

Na terça-feira, 12 de abril, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) disponibilizou 2.295 bolsas no país (Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado) 

por meio do Sistema de Acompanhamento e Concessão (SAC), que já estão aptas para 

utilização pelos programas de pós-graduação (PPGs) no mês de abril. As cotas disponibilizadas 

referem-se a 1.024 Programas de Pós-Graduação - PPGs e 69 pró-reitorias que, nos últimos 12 

meses, apresentaram alto nível de utilização das bolsas (cerca de 97%).  

Esta disponibilização é fruto da análise do uso das cotas, por parte dos PPGs, realizada 

com anuência do Conselho Superior da Capes e apresentada ao Fórum de Pró-Reitores de 

Pesquisa e Pós-Graduação (Foprop) e ao Conselho Técnico Científico da Educação Superior. O 

procedimento já foi comunicado aos pró-reitores e aos coordenadores de PPGs abrangendo o 

Programa de Excelência Acadêmica (Proex), o Programa de Demanda Social (PDS), o Programa 

de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (Prosup) e o Programa 

Nacional de Pós-Doutorado (PNPD). 

A análise do uso das cotas não utilizadas ao longo dos últimos 12 meses continua e nas 

próximas etapas as demais situações serão analisadas e estabelecidos parâmetros para 

disponibilização de novas cotas. 

A Capes ressalta que todos os bolsistas continuam sendo pagos normalmente, 

mantendo assim o compromisso com a formação de recursos humanos avançados no país.  

 

Detalhamento das bolsas disponibilizadas: 

Programa 
Nº de Cotas inseridas no Sistema 

Mestrado Doutorado Pós-Doutorado Total 

Demanda Social 1.065 435 - 1.500 

PROSUP Bolsas/ Taxas 180 120 - 300 

PROEX Bolsas/ Taxas 200 123 - 323 

PNPD/ Capes - - 172 172 

Total 1.445 678 172 2.295 

 

 No PPG-CM, o aproveitamento das bolsas que dispomos tem sido próximo a 100%, 

para o mestrado contamos com 22 bolsas e para o doutorado são 23 bolsas. Na última reunião 

da Comissão Coordenadora do Programa, decidiu-se que 6 bolsas de mestrado serão 

transferidas para doutorado, pois o doutorado tem tido demanda muito elevada em relação 

ao número de bolsas. 


