
CAPES

REGIMENTO DAS COORDENAÇÕES E CÂMARAS DE ÁREAS DO CONHECIMENTO

DOS OBJETIVOS

Art. 1º -  As Coordenações de Áreas do Conhecimento e as Câmaras de Áreas do Conhecimento são 
os órgãos da CAPES responsáveis pela coordenação de todas as atividades referentes à pós-graduação 
nas diversas Áreas do Conhecimento. 

DAS COORDENAÇÕES DE ÁREAS DO CONHECIMENTO

Art. 2º -  Cada Área do Conhecimento terá uma Coordenação.

Art. 3º -  A Coordenação da Área será constituída pelo Coordenador da Área.

§ 1º - A Coordenação da Área reportar-se-á diretamente à Diretoria de Avaliação da CAPES.

§ 2º - O Coordenador da Área será escolhido, pela CAPES, de uma lista de três professores de pós-
graduação, organizada pela Câmara da Área.

§ 3º -  O Coordenador da Área, além de ser um docente da pós-graduação, deverá ser possuidor do 
título de Doutor.

§ 4º - A lista tríplice será elaborada pela Câmara da Área até 2 (dois) meses após a vacância do cargo, 
a qual poderá ocorrer ou por iniciativa da CAPES, ou do próprio Coordenador, ou por motivos de 
força maior.

§ 5º - Após a elaboração da lista tríplice, a CAPES terá 30 (trinta) dias para designar o Coordenador 
da Área.

§ 6º - O Coordenador da Área terá um mandato de 3 (três) anos.

Art. 4º -  Compete à Coordenação da Área:
a. coordenar os trabalhos referentes ao desenvolvimento da pós-graduação na Área;
b. tomar medidas necessárias à divulgação da pós-graduação na Área;
c. avaliar os programas de pós-graduação na Área;
d. reportar, aos coordenadores dos programas de pós-graduação na Área, o resultado de sua 

avaliação, sugerindo, quando for o caso, alterações na atuação destes programas;
e. avaliar os resultados da avaliação dos programas;
f. avaliar os recursos dos programas aos resultados da avaliação;
g. dar parecer e julgamento aos projetos submetidos, na Área, aos Editais de Fomento da 

CAPES.

Art. 5º - No exercício de suas competências, o Coordenador da Área será auxiliado por até 5 (cinco) 
professores por ele escolhidos. 



DAS CÂMARAS DE ÁREAS DO CONHECIMENTO

Art. 6º -  Cada Área do Conhecimento terá uma Câmara.

Art. 7º -  A Câmara da Área será constituída pelos seguintes membros:
a. o Coordenador da Área, na qualidade de Presidente; 
b. os Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação da Área.

§ 1º - Os Coordenadores dos Programas, em suas ausências, poderão ser substituídos por seus Vice-
Coordenadores.

Art. 8º - A Câmara da Área reunir-se-á ordinariamente a cada ano e extraordinariamente quando 
convocada pelo Coordenador da Área ou por, pelo menos, 1/3 (um terço) de seus membros.

§ 1º - A convocação e divulgação da pauta deverão ser feitas com uma antecedência mínima de 40 
(quarenta) dias antes da realização da reunião.

§ 2º -  A reunião não será realizada quando o número de membros ausentes  for superior  a 50% 
(cinquenta por cento).

§ 3º - As deliberações serão tomadas por maioria simples.

Art. 9º -  Compete à Câmara da Área:
a. organizar a lista tríplice para escolha do Coordenador da Área, nos termos do §4º do Art. 

3º deste regimento;
b. organizar, caso julgue necessário para a Área, a classificação de artigos, periódicos, 

congressos, livros e obras artísticas da Área;
c. organizar o Documento da Área, de acordo com as diretrizes da CAPES;
d. opinar sobre a criação e extinção de cursos de pós-graduação da Área;
e. colaborar  na elaboração da política de pós-graduação da Área,  sugerindo à CAPES, 

quando for o caso, alterações nesta política;
f. acompanhar a execução da política de pós-graduação da Área pela Capes, realizando 

avaliações periódicas.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 10º - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Diretoria de Avaliação da CAPES.

Art. 11º - Este regimento pode ser modificado, no todo ou em parte,  pelo Conselho Superior da 
CAPES.

Aprovado, em XX de XX de XXXX, pelo Conselho Superior da CAPES.
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