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➢ Apresentar as principais etapas para realização da coleta de dados na 
Plataforma Sucupira; 

➢ Apresentar dados que ilustram o emprego da Plataforma Sucupira 
como ferramenta de gestão;

➢ Minimizar problemas de avaliação relacionados ao preenchimento da 
Coleta de dados;

Objetivos
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1 – Introdução ao Sistema de 

Avaliação dos PPGs

➢Coleta de Dados na Plataforma Sucupira – declaração anual realizada sob
responsabilidade do Coordenador do Programa de Pós-Graduação.

Avaliação Anual (Acompanhamento)

Envio Anual de Coleta de Dados

Avaliação Quadrienal 

(Acompanhamento da evolução do 

PPG no tempo – Histórico)

➢ Avaliação dos Programas de Pós-Graduação (Strictu Senso):

Para melhor utilização da Plataforma Sucupira, o acesso 
deve ser realizador pelos navegadores Mozilla, Chrome ou 
Safari.
Não utilizar Internet Explorer.



➢ Níveis das Estruturas de Avaliação:
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Exemplo:



➢ Documentos Importantes para Revisão:

Contém considerações, requisitos e orientações a respeito do estágio atual da Área,
produção intelectual, critérios de internacionalização, Ficha de Avaliação a ser
utilizada no quadriênio e a relação dos nomes dos consultores da Área.

➢ Documento de Área

➢ Relatório de Avaliação

Indicativos de como foi realizada a Avaliações Quadrienal nas 5 dimensões de
avaliação (1 – Proposta do Programa, 2 – Corpo Docente, 3 – Corpo Discente, Teses e
Dissertações, 4 – Produção Intelectual, 5 – Inserção Social)

➢ Ficha de Avaliação dos PPGs

Indicativos específicos do PPG com recomendações sobre pontos fracos e fortes.1
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➢ Avaliação realizada pelo Comitê de Avaliação - Área:

➢ Atribuição de Notas:

➢ Para nota 4, os Programas precisam obter “Bom” em pelo menos 3 quesitos, incluindo,

necessariamente, Produção intelectual e Corpo Discente, Teses e Dissertações.

➢Para obter nota 5, “Muito Bom” em pelo menos 4 dos 5 quesitos (3,4).

➢ Para obter nota 6 e 7, “Muito Bom”, em pelo menos 4 quesitos (2, 3, 4).

➢ Além disso: Doutorado consolidado (+ de 6 anos); ritmo regular na titulação de doutores; inserção

internacional; liderança nacional e nucleação de grupos de pesquisa e programas; solidariedade e

visibilidade.

Conceitos: Deficiente, Fraco, 
Regular, Bom, Muito Bom

Nota da Comissão de Avaliação
Depende chancela CTC



2 – Visão Geral da Plataforma Sucupira



A área restrita da Plataforma

Sucupira é acessada por meio do

botão ACESSO RESTRITO e é

restrita aos Pró-reitores,

Coordenadores de programas,

Coordenadores de área e gestores

DAV/Capes.

O acesso restrito à Plataforma está

vinculado a um CPF previamente

cadastrado.



Cadastro de Coordenador de Programa ou substituição:

O Perfil do Pró-Reitor mostrará o Menu que contém a opção "Cadastros" que disponibiliza 
duas possibilidades: Cadastrar e Listar/Alterar coordenadores.

Quando a Direção da Unidade solicita Portaria para a coordenação, a alteração é 
realizada pela DIPOSG, a partir do período indicado. 





No item “Coleta Online” aparecem opções de 
Menu que correspondem aos módulos que 
estão disponibilizados na aba Portal Coleta.

Programa
Pessoas
Produções Acadêmicas
Relatórios
que correspondem aos ícones da aba “Portal 
Coleta”.

A última opção do item Coleta Online é o

Coleta de Dados, que apresenta duas 
funcionalidades:
o “Verificar/Enviar Dados” e o “Acompanhar 
Envio de Dados”.





Para corrigir a pendência,
basta clicar no botão “Corrigir
Pendência”, que o sistema
abrirá, em uma nova aba, o
menu no qual deverá ser
corrigida a questão.

Após salvar os dados e fechar a
aba, a tela de verificação de
pendências continuará aberta.

Para atualizar a lista de
pendências, basta clicar no
botão “Atualizar Pendências”.



Na tela seguinte será possível
verificar os dados que foram
preenchidos em cada módulo.

Nessa tela, há possibilidade de
gerar um arquivo XLS.

No final da tela consta um
termo de concordância com as
especificações citadas.

Envio Dados - Possibilita a última conferência dos dados que foram inseridos na Coleta





Tanto o(a) Coordenador(a) do Programa como o(a) Pró-reitor(a) podem fazer:

- a solicitação de veículos,

- o cadastro de financiadores e,

- o cadastro de programa de fomento.

Para esses três tipos de solicitações, não há necessidade de homologação pela Pró-reitoria.

Após a solicitação, a Capes homologa essas informações.

Tanto a Coordenação do Programa quanto a Pró-reitora também podem solicitar:

- o registro de início de funcionamento;

- a desativação de Curso/Programa;

- a mudança de data de início do Curso;

- a mudança de área básica;

- a mudança do nome do Programa ou do nome do Curso.

Para esses casos, se a Pró-reitoria fez a solicitação, ela não necessita homologar essa mesma 

solicitação. Em seguida, a Capes analisa a solicitação (podendo homologar, retornar ou recusar 
a solicitação).

Apenas a Coordenação do Programa tem a opção de:

- solicitar o início e o fim de funcionamento de Minter/Dinter.

A Pró-reitoria apenas homologa/retorna ou recusa essa solicitação. A chancela é feita pela Capes.





Ao utilizar a opção "Importar Currículo", serão importadas as produções docentes
de natureza bibliográfica, técnica e artística referente ao ano base selecionado.



3 – Programa:

Programas são divididos

Em acadêmicos e profissionais, ambos os programas 
apresentam níveis de mestrado e doutorado.



Recomenda-se que o preenchimento do regime 

letivo seja feito antes do preenchimento do 

documento Turmas, nesta tela. Parte das 

informações inseridas no menu Turmas pode ser 

perdida, se houver necessidade de alterações 

no Regime Letivo posterior a essa inserção.

Seleção obrigatória entre as opções:

Anual: um período letivo anual;

Bimestral: seis períodos letivos anuais;

Quadrimestral: três períodos letivos anuais;

Semestral: dois períodos letivos anuais;

Trimestral: quatro períodos letivos anuais;



Caso uma área de concentração tenha sido

finalizada e estiver associada a uma disciplina, essa

disciplina deverá ser finalizada na data em que a

área de concentração foi finalizada e criada uma

nova disciplina com o mesmo nome.

O cadastro da turma também deverá estar coerente.

A exclusão das áreas de concentração

será permitida apenas para as áreas

ativas, sem nenhuma associação (casos
de erro de digitação, por exemplo).



Deverá ser associada a(s)

área(s) de concentração

previamente informada(s) na aba

(1) Dados Básicos ao respectivo
nível do programa.



3 – Programa:





4 – Financiadores

➢ Campo onde são declarados os financiadores do PPG (agências de
fomento, empresas públicas e privadas entre outros)

Quando o Programa é
novo, não haverá dados
para a consulta.



4
 –

F
in

a
n

c
ia

d
o

re
s Vincular Novo Financiador

Visualizar dados do 
Financiador

Editar/Alterar dados 
do Financiador

Remover 
Financiador



4
 –

F
in

a
n

c
ia

d
o

re
s

➢ Inserção de novos financiadores

Digitar a razão social da 
empresa ou agência de fomento

(todos financiadores 
cadastrados são 
disponibilizados)

➢ Caso não encontre o Financiador que apoia algum projeto do PPG. Como
proceder?
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➢ Exemplo de solicitação



A Capes e o CNPq são

Pessoas Jurídicas

Nacionais e os programas

de fomento a eles

vinculados são, por

exemplo: Escola de Altos

Estudos, PNPD, Pró-

Equipamentos, Edital

Universal.

Só é possível selecionar

financiadores/programas

de fomento externo que já

estiverem cadastrados no

Menu FINANCIADORES.



5 –Linhas de Pesquisa

São apresentadas linhas de 
pesquisas vigentes e 

encerradas em cada área de 
concentração

➢ Campo onde são declaradas as linhas de pesquisa do PPG;



Cadastrar nova(s) linha(s) de 
pesquisa(s)

- Preenchimento obrigatório dos 
campos com asterisco.

- Vincular a área de concentração.
- Após concluir inserção de dados –

clicar em Cadastrar.





➢ Projetos antigos continuam vinculados as linhas de pesquisa que foram
encerradas;

➢ Nestes casos o projeto deve ser vinculado a duas linhas de pesquisa (a
vigente anteriormente) e a nova linha de pesquisa (caso seja necessário).



➢ Além dos projetos, as produções intelectuais, técnicas e artísticas, bem
como os trabalhos de conclusão são vinculados as linhas de pesquisa.



6 – Projetos

Um projeto é uma atividade de pesquisa, 
desenvolvimento ou extensão realizada 
sobre tema ou objeto específico, com 

objetivos, metodologia e duração 
definidos, e desenvolvidos 

individualmente por um pesquisador ou, 
conjuntamente, por uma equipe de 

pesquisadores.

Que projetos devem ser cadastrados?
Apenas os projetos de pesquisa dos 
docentes. Os projetos dos discentes, 

enviados ao PPG para o desenvolvimento 
da tese ou dissertação, não deverão ser 

lançados na Plataforma.





➢ Cadastro de um novo projeto de pesquisa (Dados Básicos)

Além do resumo, recomenda-
se descrever Edital onde o 

Projeto foi aprovado e valor 
financiado (nos casos de 

projetos com financiamento)



➢ Cadastro de um novo projeto de pesquisa (Histórico de Linha de
Pesquisa)



➢ Cadastro de um novo projeto de pesquisa (Membros do Projeto)

➢ Caso não apareça o nome do participante (discente, docente ou participante externo) é
necessário cadastrar novo participante.

➢ Não é necessário fechar a janela de cadastro do projeto, basta abrir uma nova Aba e
realizar o cadastro em outro campo na Plataforma Sucupira.

➢Se um docente já cadastrado como participante vir a ser coordenador do projeto, termine o
vínculo como docente e cadastre-o como responsável pelo projeto.





➢ Cadastro de um novo projeto de pesquisa (Financiadores do Projeto)



➢ É possível cadastrar vários participantes;

➢ É possível cadastrar mais de um financiador. Exemplo: projeto aprovado
em órgão de fomento que conta com a participação de discentes bolsistas
ou bolsistas PQ;

➢ Os membros participantes do projeto só podem ser inseridos após
terem cadastro (que é realizado no menu – Pessoas);

➢ O discente pode adquirir novo vínculo após defesa como participante
externo (mas deve ser cadastrado no próximo ano, visto que o vínculo
possui período anual).





7 – Disciplinas

Cadastrar nova disciplina



➢ Cadastro de uma nova disciplina (Dados Básicos)

Atualizar a 
bibliografia!!



As disciplinas são associadas aos cursos do 
programa

Todas as disciplinas que fazem parte da grade curricular do Programa deverão 
estar obrigatoriamente relacionadas no Menu Disciplinas, mesmo que não 
tenham sido ministradas no ano base.

Equivalência Horas Aula/ Crédito Apresenta inicialmente o valor zero. Como esta informação é compartilhada 
com o menu Disciplinas, ela deve ser corrigida para o valor apropriado antes da 
operação desse menu.

A carga horária é calculada a partir do valor informado em “equivalência hora-
aula/crédito”. Se o número de créditos é zero, a carga horária será também 0 
(zero).

"Disciplinas" com crédito zero Quando for inserida um disciplina com crédito 0 (zero) não será possível 
cadastrar uma turma para essa disciplina.

Alguns Programas oferecem planos 
curriculares relativamente autônomos em 
correspondência às suas áreas de 
concentração.

Para refletir esta situação, a aplicação permite que sejam identificadas as 
disciplinas obrigatórias de cada uma das áreas de concentração dos cursos do 
programa.





➢ Cadastro de uma nova turma (ano base, período, disciplina, corpo
docente)

8 – Turmas



➢ Cadastro de uma nova turma (adição de docente para a turma)



Regime Letivo deve ser 
preenchido antes de preencher o 
menu turmas.

Recomenda-se que o preenchimento do regime letivo (Menu -Dados 
Cadastrais → Aba - Dados Básicos) seja feito antes do preenchimento do 
menu Turmas.

Quando cadastrar uma turma? Neste menu são cadastradas apenas turmas das disciplinas ministradas no 
ano base.

Para cada uma das vezes em que uma disciplina é ministrada, deve ser 
cadastrada uma Turma.

Compartilhar turma. Vários docentes, discentes ou participantes externos podem compartilhar 
cada turma de uma disciplina.

Como é caracterizada uma 
turma?

Por meio da indicação do período em que foi oferecida e dos docentes que 
a ministraram.

Dentre as disciplinas cadastradas 
base de dados do Programa

São consideradas como efetivamente ministradas em determinado período 
aquelas para as quais há registro de pelo menos uma turma.



Atuação de vários docentes 
numa turma.

Deve ser registrada sua participação relativa, em termos de carga horária.
Podem ser registradas turmas concomitantes ou sucessivas de uma mesma disciplina.

A carga horária da TURMA 
de uma dada disciplina 
pode ser fracionada.

Se houver mais de um docente ministrando a disciplina, entretanto, só será possível indicar apenas um 
responsável pela disciplina.
A carga horária total da disciplina não deve ultrapassar o total estabelecido no Curso na qual ela será 
oferecida.



8 – Pessoas



➢ Atualização de dados do docente (Dados Básicos)

São dados obrigatórios para 
cadastro de docente:

- CPF
- Nacionalidade

- E-mail
- Titulação

- - ano da titulação
- Área do conhecimento
- Instituição de titulação

Esses mesmos dados são 
requeridos para cadastro de 

participante externo



➢ Atualização de dados do docente (Dados Básicos)

Alteração da categoria do 
docente.

Em caso de mudança na 
categoria, deve-se inserir 
uma data fim no vínculo 
anterior e cadastrar um 
novo vínculo a partir da 
data em que o docente 

mudou de categoria.





➢ Atualização de dados do docente (Atuação acadêmica)

Informar o Ano que pretende preencher

Campos de preenchimento manual –
vinculação com a Graduação (comumente 

esquecidos no coleta)

Atualizar a informação 
do ano que se está 

preenchendo



➢ Atualização de dados do docente (Afastamento Docente)



➢ O descredenciamento do docente não pode ser realizado em caso de
conclusão de trabalho de conclusão de curso no ano vigente;

➢ A desvinculação do docente acarretará em desligamento no final do ano
vigente – não ficando mais disponível para visualização a partir do próximo
ano;

➢ Classificação de docentes do PPG - Portaria Capes n° 81, de 3 de Junho de
2016;

➢ Recomenda-se no Manual de Coleta de Dados que os docentes sejam
desvinculados do cadastro e não excluídos (o campo excluído é dedicado aos
casos de cadastro equivocado);

➢ A soma da carga horária do docente em todos PPGs mais atuação na
graduação não pode ultrapassar 40h/semana – Lei nº 4.345, de 26/06/1964 e
regulamentado pelo Decreto nº 94.664 de 23/07/1987.



8 – Discentes
Cadastrar novo discente

Visualizar dados do discente

Associar bolsa de outras 
agências de fomento 
- Bolsas CAPES DS são 

associadas na abertura do 
SAC (André)

Alterar dados do bolsista 
(situação, orientador –

principal e não principal) 



➢ Cadastro do discente (identificação)

Os campos com asterisco são 
obrigatórios.

Devem ser registrados todos os membros do corpo
discente do programa de pós-graduação.

Os discentes matriculados em Programas
Minter/Dinter são considerados alunos
regularmente matriculados no programa de pós-
graduação. Sendo assim devem ser registrados
neste cadastro.

para o campo “Pessoa com Deficiência” 
deverá ser selecionada a opção “sim” ou 

“não”, caso contrário, o sistema 
mostrará a mensagem “Pessoa com 

Deficiência: Campo de preenchimento 
obrigatório.”



➢ Cadastro do discente (dados
institucionais e orientação)

Adicionar Orientador (o mesmo 
deve estar cadastrado como 

Docente do Programa)

➢ O discente deve estar cadastrado na Plataforma Sucupira para ser
matriculado no sistemas da FURG (bem como receber qualquer bolsa).



➢ Alterando dados do discente

➢ Não é permitido alterar dados de alunos bolsistas durante o período
que o SAC está fechado;

Por vezes é necessário cadastrar 
mais de uma abreviatura para um 

discente. A busca do discente é 
realizada seguindo as abreviaturas 

cadastradas.

Exemplo: M. S. Pereira 
M. S. Pereyra



• Graduação:

Os discentes de cursos de graduação da IES devem ser registrados no Cadastro Discente
apenas se tiverem citação nominal em algum outro documento da Coleta, ou seja, se
vinculados ao programa em relação a autorias, co-autorias, projetos, etc.

Ao terminar as atividades do discente da graduação no programa de pós-graduação ele
deverá ser desligado.

Para o discente da graduação cabe somente o status de Matriculado. Alterar a situação
para Desligado caso seja necessário o registro do discente em outros níveis
(mestrado/doutorado).

Discentes de graduação de outra IES devem ser registrados no Cadastro de Participante
externo.



➢Quando o SAC estiver fechado para pagamento, não será possível a
alteração da situação para (desligado, titulado, mudança de nível
com/sem defesa ou abandono) e a modificação da data da situação
(titular ou excluir) o discente bolsista.

➢Mudança de nível sem defesa: o trabalho de conclusão referente a este
aluno não deverá ser cadastrado, assim como o orientador do mestrado
não será informado. Deverá ser informado o orientador do discente no
Doutorado.

➢Mudança de Nível com Defesa e Titulação: A titulação e a mudança de
nível com defesa não estão mais no Menu Discentes, e sim no Menu
Trabalho de Conclusão.

➢ Observações importantes:



➢ O discente com situação “Mudança de nível sem defesa” não será
contabilizado como titulado no mestrado;

➢ O discente que mudou de nível sem defesa no PPG, será considerada a
data de início das atividades desde o mestrado;

➢ A mudança de situação para desligado, titulado, mudança de nível
com/sem defesa ou abandono, para bolsistas CAPES, implica no
cancelamento automático dessa bolsa no SAC;

➢ Observações importantes:



É possível adicionar mais de um orientador e marcar um deles como principal.

A data fim da vigência de
orientação não deve ser preenchida, a
fim de que seja possível cadastrar o
trabalho de conclusão.



➢ Consulta de discentes ativos da
Graduação

Selecionar o ano da consulta

Selecionar o Nível Graduação

Selecionar a situação Matriculado

Finalizar em consultar

➢ O discente de graduação deve ser desligado para matrícula no mestrado (em casos de
seleção);

➢ O período de vigência é anual (o discente não pode ter dois níveis no mesmo ano).



9 - Participantes Externos

Cadastrar novo Participante 
Externo



➢ Inserção de dados do Participante Externo

Nº CPF (nacionais)
Estrangeiros, marcando a 
opção, não é necessário 

documento

Informar e-mail

Inserir uma ou mais 
abreviaturas

Marcar a caixa de seleção e informar o
nome da IES no campo correspondente.
Caso o participante externo seja
vinculado, por exemplo, a empresas,
órgãos do governo ou organizações não
governamentais, esta opção não precisa
ser marcada.



➢ Inserção de dados do Participante Externo

Pode ser atribuído data fim 
anualmente ou quando o participante 
externo mudar de vínculo (exemplo: 

discente ou docente).

Indicar o tipo de participação da 
pessoa no programa: coautor, 
outro (participação em projeto), 
coorientador, examinador 
externo ou pós-doc no ano base.

Fique atento!
Quando o Projeto de Pesquisa for concluído,
o campo ”Fim do Vínculo” dos membros do
Projeto de Pesquisa deverá ser preenchido
com a data da conclusão do Projeto de
Pesquisa e será necessário finalizar o
financiador também.



➢ Inserção de dados do Participante Externo

Coautor: participação em Produção Intelectual.
• Data de “Inicio de Participação “e data de “Fim de

Participação”.

Examinador externo: Participação em Banca Examinadora.
• “Início da Participação” será preenchida com a data da

defesa do discente e “Fim da Participação” a data de um
dia posterior a data defesa.

Outro: Participação em Projetos de Pesquisa.
“Início do Vinculo” no Projeto de Pesquisa tem que ser igual
ou maior que a data do “início da participação” da pessoa
no Programa. O “Fim do Vínculo” no Projeto de Pesquisa
tem que ser igual ou menor do que a data “fim da
participação”.

Quando o Projeto de Pesquisa for concluído, o campo ”Fim
do Vínculo” dos membros do Projeto de Pesquisa deverá ser
preenchido com a data da conclusão do Projeto de Pesquisa
e será necessário finalizar o financiador também.



➢ Inserção de dados do Participante Externo

Pós-doc: Membro que participa em Projeto de 
Pesquisa ou recebe Bolsa.

Coorientador: Participação em orientação de 
discente.

• O período da coorientação será preenchido no
cadastro do Discente. O campo “Início da
Orientação” tem que ser igual ou maior que a data
do “Início do Vínculo” com o Programa no
cadastro do Participante Externo, ou a data do
“Início da Participação” e o campo “Fim da
Orientação” será preenchido com a data da defesa
do Discente. Caso o Participante Externo termine o
seu vínculo com o Programa antes da data da
defesa do Discente, o campo “Fim da Orientação”
será preenchido com esta data.





➢ Inserção de dados do
Participante Externo

O menor nível de titulação no cadastro de Part. Externo
é graduação;
Cadastro de part. Externo com graduação incompleta ->
cadastrar como nível graduação e no ano da titulação
deverá ser informado o ano previsto para titulação;
Não é possível cadastrar aluno do ensino médio como
participante externo. Neste caso a participação do
aluno pode ser informada no menu proposta – (9)
inserção social – interfaces com a Educação Básica.





Sugestão:

No formulário da composição das bancas
e no formulário das atividades docentes,
incluir campo demandando essas
informações.
Após, criar uma planilha com os dados.



➢ Inserção de dados do Participante
Externo

➢ Caso seja necessário registrar o participante externo como docente ou discente,
podem ser efetuados ainda dois procedimentos: exclusão do registro ou a
desvinculação do participante externo. Para remover um registro de participante
externo devem ser excluídos todos os vínculos e referências com o PPG.



10- Pós-doc







• Os bolsistas de pós-doutorado que participam de forma sistemática
do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de ensino
ou extensão e/ou da orientação de estudantes, independentemente
de possuírem ou não vínculo com a instituição, podem ser
cadastrados na categoria de docentes colaboradores, conforme art.
9º da Portaria 81, de 3 de junho de 2016.

• Os cadastros de participantes externos que possuíam apenas uma
participação do tipo “pós-doc” ou uma única participação do tipo
“pós-doc” com outras atuações como participante externo foram
migrados para o componente “Pós-Doc”.



10- Egressos

Os discentes titulados na Plataforma
Sucupira terão um registro de “egresso”
criado automaticamente.

Com esse aprimoramento, não será mais
necessário criar um cadastro de
participante externo para fazer associações
desse egresso ao Programa, após a
titulação do discente.



• Todas as atuações do egresso no Programa – publicações, participação em projetos,
bancas ou turmas, poderão ser vinculadas ao egresso, durante o período de 5 anos.
Após esse período, esse registro de egresso não será mais carregado nos campos
acima citados, pois esse discente deixará de ser considerado egresso.

• Durante o período de 5 anos, os egressos que tiverem atuação no Programa serão
coletados. Já os que não tiveram nenhum atuação, não serão coletados.

• O registro de egresso não impede que a pessoa possa ter um cadastro de pós-doc
ou participante externo, discente ou docente ativo no Programa.



11- Produções acadêmicas



Antes de operar o 
documento
Trabalhos de 
Conclusão.

Recomenda-se ao usuário completar os dados dos menus Dados
Cadastrais, Linhas de Pesquisa e Projetos de Pesquisa e registrar, no
menu Pessoas, todos os indivíduos que terão referência nominal nesse
cadastro.

Mudança de nível 
com defesa de 
dissertação

aluno que defendeu trabalho de conclusão de mestrado e ingressou
imediatamente no doutorado no mesmo PPG.
Obs.: Deverá ser cadastrado o trabalho de conclusão respectivo.

Titulado Aluno do programa de pós-graduação que defendeu.

É possível realizar 
alterações

De orientador principal, coorientador, data de matrícula e data de
titulação no caso de discentes que já estejam titulados ou na situação
mudança de nível com defesa.

Para alterar a data de titulação, é necessário alterar a data de defesa
na aba (1) do Menu “Trabalhos de Conclusão”.



Visualizar dados do trabalho de 
conclusão

Alterar dados do trabalho de 
conclusão



➢ Cadastro de novos trabalhos (Dados Gerais)

O discente deve estar cadastrado 
na Plataforma para o sistema 
realizar a busca do mesmo.

Mudar a situação para titulado
A partir da aba (1) Dados Gerais, há o botão “Salvar e
Avançar”. Dessa forma, é possível preencher parte dos
dados e continuar o preenchimento posteriormente.

Enquanto todas as

informações obrigatórias não

forem preenchidas, o trabalho

de conclusão ficará

inconsistente, ficando o

registro destacado com a cor

vermelha.







➢ Cadastro de novos trabalhos (Detalhamento)

Os modelos de teses e dissertações 
devem contar com título e resumo 

no idioma inglês

A separação entre palavras chave 
pode ser feita com “;”



➢ Cadastro de novos trabalhos (Contexto)

Ao marcar esta opção, 
aparecerão os projetos nos 

quais fez ou faz parte.

É permitida a associação de projetos de pesquisa, linhas de pesquisa e áreas de concentração

concluídos em um ano base anterior ao trabalho de conclusão.



Caminhos para relacionar o Trabalho de Conclusão:

Área de Concentração

Ao selecionar uma Área de Concentração, todas as Linhas de
Pesquisa a ela vinculadas ficam disponíveis para seleção.

Linha de Pesquisa Ao selecionar uma Linha de Pesquisa é exibida sua Área de
Concentração associada e todos os Projetos a ela vinculados
ficam disponíveis para seleção.

“Projeto Isolado” Ao selecionar a linha “Projeto Isolado”, ficam disponíveis para
seleção todos os projetos cadastrados nessa linha. Escolhido o
Projeto é exibida a Área de Concentração “não associada”.



➢ Cadastro de novos trabalhos (Banca Examinadora)

Na FURG o orientador é membro 
nato da banca (Regimento da Pós-

Graduação)

Quaisquer nomes 
cadastrados em 
qualquer uma das 
categorias 
(Docente, 
Discente ou 
participante 
externo) podem 
ser selecionados 
como membros 
de bancas 
examinadoras.



Caminhos para relacionar o Trabalho de Conclusão:

Orientador

Nesta aba também é possível alterar o orientador principal do
discente ou período de orientação.
Basta redigir o nome desejado e salvar as alterações.
Só é possível alterar o nome e data de início do orientador

principal.

Coorientador
(orientador que 
não é o principal)

A alteração ou exclusão deverá ser realizada no registro do
discente no Menu "Discentes".

Em caso de erro de preenchimento, a alteração da data da defesa
pode ser feita na aba (1) do Menu Trabalho de Conclusão.



➢ Cadastro de novos trabalhos (Financiador)



➢ Cadastro de novos trabalhos (Financiador)

Caso o PPG não deseje autorizar a 
divulgação do trabalho, uma 

justificativa deve ser apresentada 
no campo Proposta do Programa.

O tamanho máximo de arquivo que pode ser anexado é 250 Mb;
Caso o arquivo seja maior deve-se enviar por correio em mídia digital para: CGI/DAV CAPES – Setor 
Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L. Lote 6. CEP: 70040-020;



➢ Cadastro de novos trabalhos (Atividades Futuras)

A objetiva coletar a informação sobre o tipo de vínculo empregatício 

do discente, qual tipo de instituição e verificar qual a expectativa de 

atuação profissional dos egressos dos cursos de pós-graduação. 

Essas informações não são obrigatórias. São porém, relevantes para 

avaliação e planejamento do sistema de pós-graduação, e para inferir 

a expectativa e disponibilidade dos pós-graduados face ao mercado 

de trabalho.



11 – Produção Intelectual

Produção 

Intelectual

Produção 

Bibliográfica

Produção 

Artística

Produção 

Técnica

• Artigo Periódico

• Livro

• Trabalho em Anais

• Serviços Técnicos

• Cartas, mapas ou similares

• Curso de curta duração

• Outra produção cultural

• Música

• Artes Cênicas

Classificação

Antes de operar o menu

Produção Intelectual,

recomenda-se ao usuário

registrar os seus autores na

base de dados, através do

menu Pessoas.



No cadastro de produções intelectuais deverão ser declaradas somente as produções que foram publicadas a 
partir do ano em que a pessoa foi vinculada ao programa.

Devem ser registrados.
Apenas trabalhos ou atividades efetivamente concluídos e no caso da produção
bibliográfica, exclusivamente os trabalhos publicados.

Não devem ser registrados.
Não devem ser registrados trabalhos apenas submetidos à publicação, mesmo
que aceitos ou atividades ainda em andamento.

Registro de produções com 
coautoria.

Produções com coautoria devem ser registradas apenas uma vez, informando-
se todos os autores.



Cadastrar manualmente a 
Produção Intelectual

Importar produção do 
currículo Lattes

Dados a serem preenchidos 
para filtrar busca de 

produções já importadas no 
PPG



➢ Importar produções do Currículo Lattes

Campo para importação de 
produções do currículo Lattes



Clicar para importar



























➢ Vinculação da Produção (dados gerais):

É importante marcar esse 
link quando o artigo é 

oriundo de algum trabalho 
relacionado a defesa de TC.

É possível inserir 
manualmente novos autores 

na produção.



➢ Vinculação da Produção (detalhamento):

Selecionar a Natureza da 
produção.



➢ Vinculação da Produção (detalhamento):



➢ Vinculação da Produção (contexto):



12- Produções mais relevantes

Para incluir uma produção relevante, primeiramente devem ser cadastradas as
produções no Menu Produção Intelectual.

Nesse Menu pode-se marcar, dentre as produções intelectuais cadastradas pelo
programa, aquelas consideradas mais relevantes, que ficarão destacadas com o
símbolo da estrela.

Podem ser marcadas 5 produções por tipo de produção (artística, técnica e
bibliográfica) para cada ano.





Dados qualitativos



https://www.capes.gov.br/relatorios-tecnicos-dav

https://www.capes.gov.br/relatorios-tecnicos-dav


Informar os acontecimentos do ano e a evolução do Programa em
relação às metas e pontos fracos.

Não manter o mesmo texto de apresentação da proposta do Programa,
mas uma síntese!

Fornecer elementos de como o programa se insere na região geográfica
e na Área e subáreas de conhecimento.

Estrutura curricular.

Mesmo que não tenham sido modificadas a(s) área(s) de concentração
e as linhas de pesquisa, pode-se destacar o processo de consolidação
(ampliação da produção intelectual, a produção em co-autoria com os
dissentes, novos docentes credenciados, as mudanças curriculares ou
regimentais, etc).



Histórico e contextualização:

Destacar percentuais de produção docente e discente qualificada;
Publicações em coautoria com discente e estrangeiros;
Captação de bolsas de IC;
Captação de financiamentos;
Política de internacionalização;
Política de avaliação;
Política de planejamento estratégico;
Comissões internas;
Afastamentos para pós-doc no exterior;
Atividades de gestão dos docentes, etc...



Competências científicas e/ou profissionais que devem ser 
desenvolvidas pelo curso.



• No caso de Programas com cursos de Mestrado e Doutorado apontar o que

os diferencia em termos de percurso do aluno ao longo do curso.

• Estrutura curricular, articulação dos componentes curriculares e sua relação

com áreas de concentração e linhas de pesquisa, metodologias de ensino etc.

• Se há flexibilização na obtenção dos créditos por meio de atividades
alternativas (créditos em publicação, participação em eventos, etc).

Metodologias de ensino;
Atividades interdisciplinares;
Disciplinas colegiadas;
Experiências diferenciadas de avaliação;                                           
Atividades complementares;                                               

Pesquisa em rede ou consórcio;                                                                 
Estágios profissionais;                                                                                                 
Mobilidade;
Disciplinas em outros idiomas, etc.

Descrever sobre a utilização de ferramentas de ensino à distância: (ex. Moodle) e 
videoconferências para reuniões, disciplinas, participações em bancas. 
Informar sobre o oferecimento de disciplinas online, número e total das disciplinas e sua 
abrangência geográfica. 







Discriminar as instalações físicas que atendem as demandas da pós-
graduação: número de laboratórios, salas de aula, auditórios, sala de reunião, 
sala de estudo, etc. 
Apresentar a configuração, composição e finalidade dos Laboratórios de 
Pesquisa. 
Informar melhorias ocorridas no período, reformas, ampliação. 

Informar a disponibilidade de recursos de informática, videoconferências, 
multimídias, audiovisuais, acesso à internet. 
Informar outras instalações/espaços de apoio ao PPG, discriminando o que é 
específico do PPG e aqueles de uso coletivo da instituição. 

Descrever sobre o acesso ao acervo bibliográfico (Biblioteca Central/Setorial, 
catálogos online, acesso à Internet, Bases de dados em CD-ROM). 
Acesso online ao Portal de Periódicos da Capes. 
Discriminar as diferentes bases de dados disponíveis. 



Descrição de ações que revelem o nível de articulação entre o Programa e os cursos de 
graduação da unidade acadêmica em que se insere, fornecendo evidências de contribuições 
da PG para a melhoria da formação no nível da graduação. 

Todos os docentes ministrando aulas na graduação, orientação de IC, TCC, organização e 
participação em semana acadêmica, etc.

Informar como está organizado, como é acompanhado, carga horária, quantos e quais os 
estudantes realizaram estágio de docência no ano.



Descrição dos convênios e parcerias que o Programa possui com outros Programas, com 
Centros de Pesquisa e outras instituições, no país e no exterior, apresentando atividades
desenvolvidas no âmbito de tais convênios e produtos gerados.

Edital de mobilidade discente da pós-graduaçãos, eminários e cursos, pesquisa em consórcio, 
Minter e Dinter, coorientação, estágio Pós-Doutoral, comitês de assessoramento, etc.

Edital de mobilidade, PrInt, PDSE, pós-doc, convênios, missões de trabalho, etc.



Informações sobre ações, projetos e resultados que indiquem os impactos sociais do Programa, 
incluindo transferência de conhecimento e/ou tecnologias. Avaliação de como os egressos, produção 
científica e produção técnica contribuem para a compreensão e intervenção frente a problemas sociais 
relevantes.

Participação em Conselhos, Comitês, Comissões e Setores governamentais.
Consultorias e assessorias às instituições  para elaboração e implantação de políticas públicas e serviços 
em saúde, educação, meio-ambiente, assistência social, trabalho e gestão, comunitários, etc. 

Cursos (de extensão de curta duração, de atualização, cursos de aperfeiçoamento e de 
especialização), produtos, palestras e workshops. 

Organização de evento de divulgação científica voltado para o público técnico e geral 
(seminários, colóquios, feiras de ciência, entre outros). 
Participação de docentes no Programa Institucional de Iniciação à Docência - PIBID, 
Programa de Educação Tutorial – PET, etc. 



Informações sobre ações, projetos e resultados que indiquem o nível de
internacionalização das atividades do Programa para além dos
intercâmbios internacionais já apresentados.



internacionalização

Pesquisa Produção
intelectual

Mobilidade e 
atuação 

acadêmica

Condições 
institucionais

dimensões



Pesquisa

Financiamento

internacional

Projetos

Recursos

Docentes 

discentes

Equipe 
internacional

Docentes

técnicos

discentes

Participação em 
projetos no 

exterior

Projetos sediados ou 
coordenados em IES 

estrangeira

Política envolvendo projetos

indicadores



Produção intelectual

Em veículos de 
circulação 

internacional

Publicações de 
maior impacto

Coautoria
estrangeira

Produções em 
coautoria

Resultados de 
projetos 

internacionais 
colaborativos

Produtos
envolvendo IES 

estrangeira

Política 

indicadores



Mobilidade e atuação 
acadêmica no Brasil

Professor
visitante e 

pós-doc
estrangeiro

Instituição de 
origem, 

pesquisadores 
e  atividades 

desenvolvidas

Discentes 
estrangeiros

Estudantes 
estrangeiros 
regulares no 

Programa

Docentes 
estrangeiros 
em bancas

Participação
em bancas de 

defesa

Mobilidade 
e doutorado 
sanduiche

Discentes 
recebidos

Política 

indicadores



Mobilidade e atuação 
acadêmica no exterior

Capacitação e 
visitas 

Comitês
editoriais e de 

agências de 
fomento

Pós-doc

Conferências e 
palestras em 

eventos

Coorientação, 
bancas, 

seminários

Participação
em bancas de 

defesa

Organização de 
eventos no 

exterior

Mobilidade
discente 

Políticas 



Condições institucionais

Planejamento 
estratégico

Objetivos

Ações 

Metas 

Cotutela e 
dupla 

diplomação

Número de 
discentes

Visibilidade e 
transparência
do acesso ao 

programa

Site em língua 
estrangeira e 

forma de 
acesso

Estrutura para 
internacionalização

REINTER e 
condições de 
infraestrutura

Política 

indicadores



Informações sobre outros elementos não contemplados nas demais abas 
que permitam um maior conhecimento do Programa e do seu desempenho 
no período.



Apreciação global do desempenho do programa no período, considerando o seu 
planejamento, as suas metas e objetivos, destacando pontos fortes, barreiras 
enfrentadas e estratégias utilizadas visando o seu fortalecimento e crescimento.

Descrição de procedimentos e resultados de processos de autoavaliação conduzidos no 
período pelo Programa.

É importante que o programa sistematize e desenvolva uma política de 
autoavaliação.



Ciclo da autoavaliação (Capes, 2018)

Preparação

Procedimentos e 
implementação

Divulgação dos 
resultados

Uso dos 
resultados

Metaavaliação

Sensibilização

Diagnóstico

Elaboração do projeto

Abordagem

Instrumentos

Produção dos 

dados

Análise

Autoanálise 

Subsídios 

para o 

planejament

o estratégico



0 1 2 3 4 5 6 7

Número de projetos com IC

Diversificação do corpo docente

Transferencia tecnológica

Número de inscrições

Interdisciplinaridade

Demanda por pós-doc

Participação em eventos nacionais e internacionais

Aumento do número de titulações

Autoavaliação do Programa

Infraestrutura

Fortalecimento das linhas de pesquisa

Visibilidade

Imagem positiva da comunidade

Aumento dos projetos de pesquisa

Colaboração internacional

Acompanhamento semestral do discentes

Convênios com empresas públicas e privadas

Inserção profissional dos egressos

Apoio insitucional

Aumento da publicação docente

Aumento do número de projetos financiados

Baixo índice de desligamento discente e evasão

Tempo de titulação

Aumento das publicações com os discentes

Integração com a graduação

Pontos Fortes – PPGs 3

Síntese dos dados informados pelos PPGs na Sucupira 2018:



0 1 2 3 4 5 6 7

Inserção social

Qualificação da produção discente

Baixa produção técnica

Poucos projetos financiados

Sistema de seleção

Jovens doutores

Integração e cooperação com outros programas

Falta de recursos

Aquisição e manutenção de equipamentos

Preenchimento da Sucupira

Baixa captação de recursos

Credenciamento e recredenciamento

Concentração de artigos nos estratos B2, B3 e B4

Baixo número de bolsas

Falta de planejamento estratégico

Baixo número de bolsistas produtividade

Baixa cooperação nacional

Baixa cooperação internacional

Baixa produção científica qualificada

Distribuição das publicações entre os docentes

Pontos Fracos- PPGs 3 



Diagnóstico da autoavaliação com base na avaliação externa e PDI:

PPG Fragilidades Pontos 

fortes

Ações do 

ano

Metas 

futuras

Proposta

Corpo 

docente

Corpo 

discente, 

teses e 

dissertações

Produção 

intelectual

Inserção 

social



Apresentar o planejamento do PPG, incluindo suas metas, estratégias/ações e 
propostas para consolidação e busca da excelência, considerando os indicadores 
de avaliação e de autoavaliação. 

Descrever as ações planejadas para intervenção nos problemas apontados pela 
Avaliação Quadrienal.



Mudanças de linhas de pesquisa, áreas de concentração, número de 

vagas, inclusão ou desligamento de docentes, ou outras modificações na 

estrutura do programa não informadas no histórico.

Informações complementares do ano anterior (publicações, atuação 

docente, etc.)








