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Capes publica edital voltado ao desenvolvimento da Pós-
Graduação na Amazônia Legal 

 
A ação incentiva propostas de Planos de Desenvolvimento de Programas de Pós-Graduação 
(PPGs) em áreas estratégicas da Amazônia Legal. 
 
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) publicou 
no dia 19 de maio, o  Edital n⁰ 13 de 2020 sobre Programa de Desenvolvimento da 

Pós-Graduação (PDPG) na Amazônia Legal. Serão investidos até R$ 56,4 milhões em 
até 90 projetos de consolidação da pós-graduação nos estados da Região Norte, 
Maranhão e Mato Grosso. Ao todo, serão financiadas 720 bolsas de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado. 
 
A ação incentiva propostas de Planos de Desenvolvimento de Programas de Pós-
Graduação (PPGs) em áreas estratégicas da Amazônia Legal. Serão apoiados projetos 
para consolidar programas já existentes, criar novas áreas de concentração ou 
programas dentro das áreas abrangidas pelo edital. As instituições têm até o dia 30 
de junho para submeter propostas no sistema da Capes.   
 
A Pró-Reitora da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 
do Amapá (UNIFAP), Profª Drª Amanda Alves Fecury, informou que os 
representantes dos programas de Pós-Graduação da Instituição irão se reunir para 
definir e enviar as propostas locais ao Sistema de Inscrições da CAPES (Sicapes) até a 
próxima semana.  
 
Entre os objetivos específicos do Programa estão a ampliação da formação de 
recursos humanos de alto nível na região e a contribuição para o equilíbrio regional 
da pós-graduação brasileira, fixando pesquisadores de alto nível nas Instituições de 
Ensino Superior (IES) participantes. O aumento da produção científica e tecnológica 
na Amazônia Legal, intensificando o impacto regional, é outro critério da iniciativa. 
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