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Para início de conversa:

A plataforma Sucupira gerencia de maneira completa as informações que os
Programas de Pós-Graduação do país precisam enviar anualmente à CAPES,
visando ao processo de avaliação da qualidade dos cursos Stricto sensu ofertados
nas diversas instituições de ensino superior do país.

O preenchimento é anual e atualmente o ciclo avaliativo é quadrienal. Estamos na
avaliação do quadriênio 2017-2020, ainda indefinida e sem data definitiva para
divulgação dos resultados.

De acordo com a Portaria GAB nº 190, de 24 de novembro de 2021, que versa
sobre o preenchimento das informações da Plataforma Sucupira ano base 2021, o
preenchimento das informações se dará de acordo com a imagem a seguir:



Para início de conversa:



Vamos ao preenchimento? - Painel Programa
 

A primeira guia é de Dados Cadastrais do programa.

Houve alterações no item Proposta do Programa, entre os quadriênios 2013-
2016 e 2017-2020, visando o acompanhamento das mudanças na ficha de
avaliação. Além disso, a Proposta deverá ser preenchida apenas ao final do
quadriênio, de acordo com o Art. 2º da Portaria CAPES Nº 55, de 17 de março
de 2022.

Essa guia também serve para informar alteração no regime de créditos
necessários à titulação dos discentes, nos cursos constantes no programa.



Vamos ao preenchimento? - Painel Programa
 

Proposta de Programa

Houve uma alteração no item Proposta do Programa, entre os
quadriênios 2013-2016 e 2017-2020, visando o acompanhamento das
mudanças na ficha de avaliação. A Proposta, provavelmente, deverá
ser preenchida apenas ao final do quadriênio, pois se encontra
indisponível para preenchimento em 2021.

Em todo caso, a proposta deve seguir o documento de área de cada
comitê de avaliação.



Vamos ao preenchimento? - Painel Programa
 

Financiadores

O que deve ser observado nessa guia é que ela está ligada a outros
campos. Portanto, os financiadores devem ser informados antes de se
proceder ao preenchimento da guia dos "projetos de pesquisa" e dos
trabalhos de conclusão.
Caso o financiador não esteja disponível, é possível solicitar sua inclusão
na base de dados por meio do próprio uso da Plataforma.



Vamos ao preenchimento? - Painel Programa
 

Linha de Pesquisa

Guia usada para informar linhas de pesquisa no programa, permitindo
encerrar, cadastrar novas linhas, ou finalizar as existentes. Qualquer
modificação nas linhas de pesquisa deve antes ser aprovada no
Colegiado do Programa.
Caso o programa decida encerrar uma linha de pesquisa, deve-se antes
criar a nova, depois entrar em todos os projetos de pesquisa da linha
que está sendo encerrada e cadastrar na nova linha, antes de
finalmente encerrar a anterior.



Cada projeto deve ser analisado com relação à produção científica,
para verificar se ele está ativo e precisa ser encerrado;
Deve-se verificar a participação de discentes e orientadores nesses
projetos;
O gerenciamento de cada projeto deve ser realizado anualmente;
Cada discente cadastrado no Programa deve fazer parte de ao
menos um projeto de pesquisa, bem como, a depender da área,
cada orientador deve ser responsável por pelo menos um projeto;

Vamos ao preenchimento? - Painel Programa
 

Projetos de Pesquisa

Guia usada para gerenciar os projetos de pesquisa do Programa:



É interessante observar a distribuição equitativa dos projetos de
pesquisa entre as linhas do curso;
Projetos de pesquisa são uma das partes mais importantes do
preenchimento anual e do ciclo avaliativo relacionado à Plataforma
Sucupira, tendo em vista que o detalhamento da produção
intelectual do programa se vincula diretamente a eles.

Vamos ao preenchimento? - Painel Programa
 

Projetos de Pesquisa - Continuação

Guia usada para gerenciar os projetos de pesquisa do Programa:



Torna-se interessante observar se todas as disciplinas estão com
ementa, bibliografia, bem como observar de tempos em tempos a
atualização da bibliografia relacionada à cada uma delas, bem como
a aderência das mesmas às linhas de pesquisa e áreas de
concentração do programa.

Vamos ao preenchimento? - Painel Programa
 

Disciplinas

Guia usada para informar as disciplinas do programa, bem como o
regime (eletivo ou obrigatório de cada uma).



As turmas devem espelhar o sistema de gerenciamento de
disciplinas do programa na instituição de ensino.
Ao informar nomes de turmas diferentes, é possível cadastrar várias
turmas para uma mesma disciplina, com cargas horárias distintas, o
que normalmente acontece em disciplinas como "Estudos
individualizados", "Tópicos Especiais", "Estágio de Docência", etc.

Vamos ao preenchimento? - Painel Programa
 

Turmas

Guia usada para informar as turmas ocorridas de acordo com o regime
(trimestral, semestral ou anual) dos programas.



Algumas informações precisam ser atualizadas anualmente. Esses
dados são relativos às atividades de docentes na Graduação, bem
como a possíveis afastamentos do programa, principalmente
aqueles que impactem no oferecimento de disciplinas, ou na não
realização de atividades de orientação durante o ano. Esses dados
devem ser coletados antes para cada docentes, por meio de
formulários, e-mail, etc., visando facilitar o trabalho da coordenação.

Vamos ao preenchimento? - Pessoas
 

Docentes

Guia usada para gerenciar os docentes do programa.



Verificar se todos os ingressantes estão cadastrados antes do envio das
informações à CAPES.
Cada discente cadastrado deve receber uma orientação e fazer parte de
pelo menos um projeto de pesquisa.
Bolsas que não sejam implementadas pela CAPES devem ser informadas
manualmente, porém, antes devem ser cadastradas os financiadores.
Deve-se ter cuidado para informar desligamentos e abandonos, bem
como é interessante justificá-los na proposta no campo "Outras
informações".

Vamos ao preenchimento? - Pessoas
 

Discentes

Guia usada para gerenciar os discentes do programa.



Apesar de ser possível realizar o cadastro de participantes externos
durante o preenchimento dos trabalhos de conclusão, bem como a busca
no cadastro da produção intelectual, esse serviço preferencialmente deve
ser realizado antes, quando for possível obter os dados dos participantes
externos.
Não finalizar a participação dos participantes externos, pois isso impedirá
que eles sejam "buscados", quando necessário em exercícios posteriores.
Essa observação não se aplica a programas em rede.

Vamos ao preenchimento? - Pessoas
 

Participantes externos

Guia usada para gerenciar os participantes externos do programa.



A guia Pós-Docs é usada para cadastrar, bem como finalizar a participação
dos pós-doutorandos do programa, caso possua.
Já a guia Egressos é alimentada automaticamente, a partir do momento
em que se cadastram os trabalhos de conclusão de discentes do
programa. Essa guia serve principalmente para consulta de informações
sobre Egressos.

Vamos ao preenchimento? - Pessoas
 

Pós-Docs e Egressos



A guia Trabalhos de Conclusão serve para realizar o cadastro/consulta dos
trabalhos finais dos discentes do programa.
Ao cadastrar trabalho de conclusão, o aluno será automaticamente
desvinculado, passando à categoria de Egresso. 
Observar com cuidado o campo "data de defesa", pois o sistema é
interligado com o SAC /SCBA da CAPES, e informação errada nesse campo
pode gerar problemas com as bolsas recebidas pelos discentes.
É interessante que já se tenha cadastrado os participantes externos das
bancas, bem como possíveis financiadores do trabalho.

Vamos ao preenchimento? - Produções Acadêmicas
 

Trabalhos de Conclusão



A guia Produção Intelectual serve para realizar o cadastro/consulta da produção
intelectual dos docentes, discentes e egressos do programa.
É possível fazer a importação do currículo Lattes dos docentes, portanto, os currículos
devem estar atualizados.
A produção científica de discentes/egressos, que não conste no currículo de docentes,
deve ser inserida manualmente.
Existem mecanismos para usar a plataforma para buscar currículos de participantes
externos, mesmo no caso de cadastro manual.
A produção científica de egressos deve ser cadastrada quando haja vinculação com as
linhas de pesquisa do programa, com seu trabalho de conclusão, ou com projetos de
pesquisa nos quais eles tenham atuado enquanto discentes.

Vamos ao preenchimento? - Produções Acadêmicas
 

Produção Intelectual



Lembramos que toda produção intelectual importada do Lattes deve ser detalhada
manualmente, pois a importação não preenche todos os campos exigidos pela
Plataforma Sucupira.
Caso esse preenchimento não seja realizado, a produção científica ficara desvinculada
dos projetos e linhas de pesquisa do Programa, o que poderá acarretar perda de
pontos na avaliação.
Uma maneira rápida de fazer o detalhamento é usar a filtragem por ano e docente,
realizar o detalhamento de um docente, e repetir o processo até completar toda
produção importada dos diversos currículos de docentes permanentes do Programa.

Vamos ao preenchimento? - Produções Acadêmicas
 

Produção Intelectual (cont.)



O painel Destaques (composto de Trabalhos de Conclusão/Produção; Produção dos
Docentes; Egressos; Produções do Ciclo Avaliativo) deve ser utilizado de acordo com os
documentos de área e como os mesmos dispuseram o que constaria com destaque
em cada Comitê de Avaliação.

Vamos ao preenchimento? - Destaques
 

Destaques



O painel Relatórios oferece diversos tipos de relatórios, visando a conferência de
informações preenchidas nos itens anteriores.
São particularmente interessantes as opções de "Consolidação de Programa" e
"Conferência de Programa".
A guia Conferência de Programa permite gerar relatórios individuais de cada uma das
guias de preenchimento anteriores por ano de referência, sendo possível exportar
alguns dados para planilhas do Excel que facilitam o trabalho na Plataforma.
Também existe uma Guia que permite gerar relatórios acerca de Bolsistas, que facilita
o trabalho da Coordenação, tanto no que diz respeito à Plataforma como o
gerenciamento dos bolsistas na Instituição de Ensino Superior.

Vamos ao preenchimento? - Relatórios
 

Relatórios



O envio dos dados é realizado por meio do menu Coleta Online (barra azul) --> Coleta
de dados --> Verificar Enviar Dados. Esse envio faz uma verificação de erros no sistema.
Os erros mais comuns dizem respeito a datas, bem como informações faltantes no
detalhamento da produção científica importada do Lattes dos docentes do Curso. 

Vamos ao preenchimento? - Relatórios
 

Envio dos Dados à CAPES


