O Projeto de Informatização da
CAPES
Sistema de Gerenciamento de Programas - SGP
Características Específicas do SGP
A concepção do Sistema de Gerenciamento de Programas adota um novo paradigma norteador
de procedimentos operacionais para a Diretoria de Programas da CAPES. Os processos
executados nos programas de fomento passam a ser realizados com apoio de dois sub-Sistemas:
SAD - Sistema de Análise de Demanda;
SAC - Sistema de Acompanhamento de Concessões.
O Sistema de Análise de Demanda encerra Aplicações de apoio ao julgamento das candidaturas
individuais e institucionais dos programas de fomento. No Sistema de Acompanhamento de
Concessões as Aplicações que auxiliam o controle e a avaliação da execução destes programas.

SAD - Sistema de Análise de Demanda
Essencial no novo paradigma é a identificação de um padrão comum de procedimentos da análise
da demanda em cada um dos programas. Consequentemente, as Aplicações do Sistema de
Análise de Demanda foram projetadas com uma estrutura comum de etapas análogas, detalhadas
segundo as especificidades da respectiva ação de fomento. Ou seja, focalizando processos que
se repetem, o SAD procede a algo como um “corte horizontal” numa estrutura de Divisões e
Setores que operam sequências de funções hierarquizadas (enfoque “vertical”). Esta mesma
perspectiva é adotada no Sistema de Acompanhamento de Concessões.
O Sistema de Análise de Demanda - SAD é um instrumento de apoio à análise das solicitações e
candidaturas [genericamente chamadas demandas] aos diversos programas de fomento da
CAPES. Adota um modelo padronizado para a análise, caracterizada pelas fases: cadastramento,
análise técnica, análise da consultoria, [concessão], homologação. As Aplicações correspondem
aos Programas de Fomento.

As Aplicações do SAD

SAD-DS
Programa de Demanda Social
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SAD-PET
Programa Especial de Treinamento

SAD-PICDT
Programa Institucional de Capacitação Docente e de Técnicos

SAD-LS
Programa de Cursos Lato-Sensu

SAD-BEX
Programa de Bolsas no Exterior

SAD-AEX
Programa de Auxílio no Exterior

SAD-CI
Programa de Cooperação Internacional

SAD-Missão
Programa Missão no Exterior

Sistema de Acompanhamento de Concessões
O Sistema de Acompanhamento de Concessões - SAC é um instrumento de apoio ao
acompanhamento das solicitações e candidaturas atendidas [genericamente chamadas
concessões] nos diversos programas de fomento da CAPES. À semelhança do SAD, adota um
modelo padronizado.
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As Aplicações do SAC

SAC-Cadastramento-IES
Aplicação residente nas IESs com a função de coletar os dados cadastrais dos bolsistas do
programa Demanda Social da CAPES.

SAC-Cadastramento-CAPES
Aplicação residente na CAPES com a função de preparar a Aplicação anterior para cada novo
período de cadastramento, a partir dos dados de concessão, de receber daquela os novos
dados de cadastramento e de ser interface de cadastramento direto de bolsistas de Demanda
Social da CAPES [inicialmente DS, PICDT, PET, LS e BEX].
Esta Aplicação tem ainda o objetivo de construir o Cadastro Único de Bolsistas da CAPES e é
interligada às Aplicações SAD- que lhe informam os dados de concessão.

SAC-Acompanhamento Bolsistas no País
Aplicação residente na CAPES que tem a função de registrar alterações dos dados cadastrais
e de acompanhamento dos bolsistas no país. Atuando sobre o Cadastro Único de Bolsistas,
realiza alterações na situação das bolsas ou dos bolsistas.

SAC-Pagamento de Bolsistas no País
Aplicação residente na CAPES, com a função de preparar os pagamentos dos bolsistas no
País, levando em conta sua situação, inferida do Cadastro Único de Bolsistas. Este Cadastro é
atualizado pelas Aplicações SAC-Cadastramento e SAC-Acompanhamento. A Aplicação SACPagamento de Bolsistas no País é ainda interligada às Aplicações SAI-Gestão de Convênios e
SAI-Acompanhamento Financeiro.

SAC-Acompanhamento Bolsistas no Exterior
Aplicação residente na CAPES que tem a função de registrar alterações dos dados cadastrais
e de acompanhamento dos bolsistas no exterior. Atuando sobre o Cadastro Único de Bolsistas,
realiza alterações na situação dos bolsistas.

SAC-Pagamento de Bolsas no Exterior
Aplicação residente na CAPES, com a função de preparar os pagamentos de taxas e de
bolsistas no exterior, levando em conta a situação destes, inferida do Cadastro Único de
Bolsistas. Este Cadastro é atualizado pelas Aplicações SAC-Cadastramento e SACAcompanhamento. A Aplicação SAC-Pagamento de Bolsas no Exterior é ainda interligada às
Aplicações SAI-Acompanhamento Financeiro e SAI-Conta Corrente no Exterior.
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Interligações
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