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Institui a política do sistema CAPES WEBTV. 
 

O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 
SUPERIOR - CAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 
aprovado pelo Decreto nº 7.692, de 2 de março de 2012, 

CONSIDERANDO: 
A necessidade da CAPES de dispor de um instrumento de inovação e 

modernização de comunicação institucional nas instituições de ensino e pesquisa da 
Pós-Graduação; 

O Sistema CAPES WEBTV que foi desenvolvido para buscar, principalmente, a 
divulgação do Portal de Periódicos junto a comunidade acadêmica brasileira, a 
valorização da Comunicação e a sua identificação com o Sistema Nacional de Pós-
Graduação, como também propiciar a construção coletiva e o compartilhamento de 
conhecimentos básicos acerca da Pós-Graduação brasileira; 

A necessidade de formar pesquisadores como sujeitos ativos e críticos da 
realidade e protagonistas no âmbito da Pós-Graduação brasileira; e 

A necessidade de articulação com outros programas e políticas da CAPES, dentre 
eles, o Portal de Periódicos; resolve: 

Art. 1º Instituir, no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), a Política do Sistema CAPES WEBTV, e normas de prestação do 
serviço e utilização do sistema na forma do Anexo desta Portaria. 

Art. 2º Revogar a Portaria nº 248, de 17 de dezembro de 2010, publicada no DOU 
de 20 de dezembro de 2010, seção 1, pág. 643/644. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da 
União. 
 
JORGE ALMEIDA GUIMARÃES 
(*) O anexo desta Portaria encontra-se disponível no site da CAPES: www.capes .gov.br 


