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Objetivos da Avaliação 

• Certificação da qualidade da pós-graduação Brasileira 

• Referência para a distribuição de bolsas e recursos 
para o fomento à pesquisa 

• Identificação de assimetrias regionais e de áreas 
estratégicas do conhecimento no SNPG para orientar 
ações de indução na criação e expansão de 
programas de pós-graduação no território nacional 
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O que é a Plataforma Sucupira? 

É uma importante ferramenta para coletar informações,  realizar 
análises e avaliações e ser a base de referência do Sistema  

Nacional de Pós-Graduação – SNPG; 

 A Plataforma disponibiliza em tempo real e com  transparência 
as informações, processos e procedimentos que a  Capes 

realiza no SNPG para toda a comunidade acadêmica; 

Os dados podem ser preenchidos continuamente pelo 
coordenador e podem ser consultados por meio dos relatórios 

consolidados. 

 



A avaliação é realizada em 48 áreas 
de avaliação: 



Documento de área 





A Avaliação dos Programas de Pós-graduação 

• Avaliação anual; 

• Avaliação quadrienal do desempenho dos programas e cursos 
que integram o Sistema Nacional de Pós-graduação, SNPG. 

• Resultados da avaliação de cada programa são apresentados 
na "Ficha de Avaliação" definida pelo CTC, com base em vários 
quesitos e itens avaliados, com os respectivos comentários e 
justificativas da comissão avaliadora, e, ao final, o conceito 
correspondente ao seu desempenho no quadriênio. 

• Tais resultados podem ser contestados pelas instituições de 
ensino mediante a apresentação de recurso contra a decisão 
inicial comunicada pela CAPES. 





Ficha de Avaliação ao final da avaliação 





O Impacto na Pós-Graduação 

• Análise do impacto na Pós-graduação a partir do controle dos 
egressos; não é obrigatório,mas o será no próximo ano 

• Como identificar especificamente os mecanismos de 
transferência pelos quais a  ciência se traduz em impacto? 

• Qual método de análise? 

• Qual indicador usar? 

 -  Atualmente: Impacto é medido por algumas áreas no 
Quesito 5 da Ficha de  Avaliação:  Inserção Social 

 

 



Definição de Impacto 
• O impacto das ações de um programa de pós-graduação e de 

seus produtos deve gerar alterações, mudanças, 
transformações que beneficiem a sociedade. Assim, uma 
pesquisa, conjunto de pesquisas ou um programa de Pós-
Graduação deve refletir /produzir o que a sociedade 
quer/precisa, ou seja, melhoria nos índices de qualidade de 
vida, inovação e construção da cidadania. 

• Os Impactos de um PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO podem 
ser visíveis pela performance de seus egressos; atuação dos 
seus docentes e por inserção de seus produtos. 



• Há divergências entre as áreas na concepção de Egresso, 
algumas consideram os titulados nos últimos três anos, 
enquanto outras contabilizam cinco anos.  

• Até que se tenha tais recursos de apoio e considerando a 
amplitude e complexidade da avaliação do impacto social por 
meio da atuação dos egressos o processo será iniciado a partir 
de 2017. 

• Capes apresentará uma proposta de acompanhamento 

 



Conceito de Terceira Missão: 
 

–  É entendida como a relação entre o ensino superior e a 
sociedade para além das missões das universidade 
(educação) e (investigação) 

– A terceira missão abrange a comercialização do 
conhecimento acadêmico, através da colaboração com as 
empresas, patenteamento e licenciamento, criação de 
empresas, mas também inclui a participação na elaboração 
de políticas públicas e participação na vida social e da vida 
cultural 



Acesso ao sistema 



Plataforma 

Sucupira 



Onde se encontra? 







Perfis e Papéis 

•  Coordenador de Programa; 

•  Registrar os dados referentes à produção do programa. 

•  Pró-Reitor; 

•  Conferir e homologar os dados preenchidos por cada PPG. 

•  Coordenador de Área; 

•  Receber solicitações que demandem autorização da área  

•  Gestor DAV. 

•  Acompanhar o preenchimento dos dados e a 

movimentação do SNPG.  



Abrir e passear por 

cada um dos 

ícones indicados. 

Todas as  

 

informações já 

presentes na 

plataforma  

precisam ser 

verificadas! 



Preenchimento 
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Proposta do programa: 
- Os dados são de 2016, no entanto, toda a proposta tem que fazer uma 

reflexão sobre os 4 anos 2013-2016 

1) Histórico e contextualização do programa 

- Histórico do Curso 

- Expansão da Pós-graduação na UFJF 

 - crescimento do número de cursos de PG 

 - Programas de fomento interno: APG e PBPG 

 - BIC, somado ao PIBIC e PROBIC 

- Perfil e Diversidade do recrutamento por meio dos processos seletivos 

- O significativo número de bolsas Capes – em alguns casos: bolsas OEA; bolsas PNPD; 
bolsas PDSE 
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- Política de recredenciamento; monitoramento da PROPP; análise do atual quadro de 
produção/orientação docente; perspectivas futuras; delineamento de estratégias 
para vencer dificuldades; preocupação em manter a produção acadêmica 
compatível com a área e em consonância com as últimas resoluções da CAPES/CNPq 

- Perfil dos professores permanentes; o pós-doutorado; bolsas de produtividade; 
progressão para titular 

- importância do ingresso de novos professores e política de credenciamento 
objetivando uma melhor estabilização da idade de formação do corpo docente: 
estratégia com os novos ingressos 

- Os professores colaboradores e o perfil 

- Perfil da produção discente 

5) Integração com a graduação: 

- importância da ação 

- divisão da carga horária 
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- experiência do bacharelado quando houver 

- importância dos eventos entre pós e graduação 

- graduandos nos programas BIC – UFJF, PIBIC – CNPq, PROBIC – FAPEMIG, projetos de extensão 
e monitorias diversas: primeiras experiências de pesquisa 

6) Integração com a sociedade/mercado de trabalho – mestrados profissionais 

Avaliação da Produção Técnica e Tecnológica para programas com o perfil alinhado com a 
produção técnica e tecnológica, como por exemplo:  

- Produtos e Processos: caracteriza-se pelo desenvolvimento de produto técnico ou tecnológico, 
passível ou não de proteção, podendo gerar registros de propriedade de patentes, produção 
intelectual ou direitos autorais. 

- Enfatizar a articulação entre conhecimento atualizado, domínio da metodologia pertinente e 
aplicação orientada para o campo de atuação profissional específico.  

Avaliação dos programas com o perfil voltado para formação de educadores: 

- Caracteriza-se por atividades de educação relacionadas a diferentes níveis de formação 
profissional, com público alvo interno ou externo a instituição de origem; grande impacto na 
educação básica 
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      7 – Intercâmbios: 
 

 Nacionais: 

 projetos de pesquisa interinstitucionais; participação dos professores do programa em 
bancas examinadoras externas; participação de professores de outras universidades em 
bancas promovidas pelo PPG; participação em grupos de pesquisa externos, envolvendo 
pesquisadores de diversas instituições; participação de professores do Programa nos 
conselhos das revistas publicadas por outras universidades e instituições; Consultoria a 
fundações de apoio à pesquisas. 

 Internacionais: 

 realização de estágios no exterior (pós-doutorado e estágio sênior); projetos de pesquisa 
interinstitucionais e internacionais; convênios internacionais de cooperação; presença de 
professores visitantes; alunos com bolsa PDSE; presença de professores estrangeiros. 
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8 - Solidariedade, Nucleação e Visibilidade 

 

- Indicadores de Solidariedade e Nucleação: núcleos, 
laboratórios e grupos de pesquisa e a interação entre 
docentes e alunos 

- Acompanhamento de Egressos: fundamental para os 
profissionais 
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•  Inserção de egressos em organismos internacionais; em Órgãos Públicos federais, 
estaduais; municipais; em Universidades Públicas e Privadas. 

•  Inserção profissional em empresas /entidades / organizações sociais, na 
coordenação ou cargos profissionais. 

•  Inserção dos egressos no sistema educacional. 

•  Inserção dos egressos no sistema de ciência, tecnologia e inovação. 

• Inserção dos egressos nos setores produtivo e de prestação de serviços 

• Inserção internacional do egresso. 

• Atuação em instituições de ensino no exterior - Atuação em instituições de 
pesquisa no exterior - Atuação em empresa/instituição dos setores produtivo e de 
prestação de serviços do exterior 

• Projeto com captação de financiamento no exterior 

• Produção intelectual (bibliográfica e tecnológica) internacional de destaque na 
área 

 



• Professor/pesquisador visitante no exterior 

• Estágio pós-doutoral no exterior, preferencialmente com apoio da agência 
de fomento 

• Prêmios internacionais 

• Conferencista/Palestrante em eventos no exterior de referência na área - 
Participação em comissões/comitês/assessorias de abrangência 
internacional em políticas públicas de outros países - Participação em 
órgãos de gestão de classe e associações científicas internacionais. - Editor e 
revisor de periódicos científicos internacionais 
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 - Atividades de extensão ou equivalentes junto às 
comunidades locais. 

 - Políticas afirmativas - presença de professores da educação 
básica (rede pública) e grupos sociais historicamente excluídos 

   - Atividades na educação básica e ensino médio - material 
didático, formação, etc. 

 - Atividades acadêmicas destacadas - prêmios; participação 
em sociedades científicas; divulgação científica; assessorias 
especiais; participação em conselhos. 

 

     9) Inserção Social e interface com educação 

básica 



- Cooperação com setor público e privado. 

- Transferência de conhecimento novo para setores 
sociais que dele necessitam e qualificação de 
profissionais para lidar com questões socialmente 
relevantes. 

- Avaliação dos impactos sociais dos projetos de 
pesquisa. 

 



10 – Internacionalização 

- ações voltadas para internacionalização; projeto de 
internacionalização do PPG de médio e longo prazos 

- Estágios pós-doutorais; participação em grupos de pesquisa 
internacionais; co-orientações ; bolsas PDSE 

- Hoje maior valorização da mobilidade acadêmica ( Ciência sem 
Fronteiras) 
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11 – Atividades complementares: 

 

    o exercício de cargos administrativos na UFJF; a participação 
como professores colaboradores em outros programas de pós-
graduação; as atividades de representação de área e 
participação como pareceristas ad hoc de agências de fomento 
e periódicos especializados.  

 

1 2 – Autoavaliação e planejamento futuro:   
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Um pouco mais sobre os mestrados profissionais 
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Linhas de Pesquisa 
 
 

-  Uma linha de pesquisa é definida como um domínio ou núcleo 
temático da atividade de pesquisa do programa que engloba o 

desenvolvimento sistemático de trabalhos com objetivos e 
metodologias comuns; 

 
- É obrigatório que toda Linha de Pesquisa esteja vinculada a uma área 

de Concentração; 
 

-  A cada linha de pesquisa estão vinculados os projetos de pesquisa, de 
extensão ou de inovação, desenvolvidos individualmente por um 

pesquisador ou por uma equipe de pesquisadores; 
 

-  Não será possível remover um projeto de pesquisa quando houver uma 
referência associada (eg. Trabalho de conclusão de curso). 

 
- É obrigatório haver um docente responsável pelo projeto. 





Projetos de Pesquisa 

 Os membros da equipe do projeto são discentes, 

docentes ou  participantes externos já cadastradas pelo 

programa; 

 Os financiadores do projeto devem ser registrados por 

meio do Menu  Financiadores. 

 Devem ser cadastrados apenas os projetos de 
pesquisa dos docentes.  Os projetos de teses e 
dissertações deverão ser lançados em Trabalho  de 
Conclusão dos discentes, quando finalizados. 





Disciplinas 

 Para cada uma das vezes em que uma disciplina 

é ministrada,  deve ser cadastrada uma Turma. 

Vários docentes, discentes ou  participantes externos 

podem compartilhar cada turma de uma  disciplina. 

 As Disciplinas são associadas aos cursos do 

programa, devendo ser  registradas todas aquelas 

que compões sua estrutura curricular,  mesmo que 
não tenham sido ministradas em determinado ano. 





Turmas 

 Cada uma das vezes que uma disciplina é 

ministrada, deve ser  cadastrada uma Turma. Vários 

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

 A caracterização de uma turma requer a 

indicação do período em  que foi oferecida e dos 

docentes que a ministraram, com a  participação 

relativa, em termos de carga horária. 





Pessoas 
 
-  Docentes 
Tipicamente a essa categoria pertencem os docentes de programas de pós-
graduação de Instituições de Ensino Superior - IES e os pesquisadores com 
funções docentes em programas de pós-graduação de outras instituições tais 
como IMPA, INPE e FIOCRUZ. Devem ser cadastrados todos aqueles com funções 
docentes contínuas ou sistemáticas no programa, ainda que sem atividade em um 
período específico e os que têm vínculo temporário com a IES. 
- Discentes 
Membros do corpo discente do programa de pós-graduação devidamente 
matriculados e os discentes de graduação da IES, orientados por docentes do 
programa, que participaram de projetos de pesquisa ou sejam coautores de 
produção intelectual registrada. Podem estar atrelados aos níveis de graduação, 
mestrado ou doutorado. São também considerados como alunos regulares dos 
programas de pós-graduação, os discentes matriculados em programas Minter e 
Dinter. 



Pessoas 

 Participantes Externos 

Participantes eventuais e complementares nas atividades do 

programa no ano  base, com ou sem vínculo formal com a IES, 

tais como egressos que possuam  publicações, membros de 

bancas examinadoras, coautores, e outras  participações com 

citação nominal em algum documento da aplicação. O  critério 

para decidir pelo cadastramento de uma pessoa como Docente  

Colaborador ou Participante Externo está na forma de atuação 

no programa. Se  as atividades forem sistemáticas e não 

eventuais (que acontecem a cada ano ou  períodos regulares) 

de orientação, aulas ou participação em pesquisa habilita a  

pessoa a ser cadastrada como Professor Colaborador. Caso as 

atividades  desenvolvidas sejam eventuais (como eventual 

coautoria; participação em  bancas examinadoras, ministrado 

somente uma disciplina) ou Discentes  Participantes externos. 





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, todas os indivíduos que terão 

referência  nominal nesse cadastro. 





Classificação da Produção Intelectual 











Menu Relatórios: 
 
A. Relatórios de Conferência = relatório de auxílio à verificação integral dos 
dados registrados; 
B. Relatórios de Consolidação = relatório de atividades que organizam os 
dados tendo como referência os docentes, discentes e participantes 
externos. 
Há cinco opções de relatórios: 
1. Fluxo Discente; 
2. Consolidação de Docente; 
3. Consolidação do Programa; 
4. Conferência de Programa; 
5. Produção dos participantes externos. 



Fluxo discente 

 O relatório Fluxo Discente destina-se à visualização das 

informações  relativas ao corpo discente dos cursos de 

Mestrado Acadêmico e de  Doutorado ou de Mestrado 

Profissional. 
 

 

 O fluxo de alunos é representado pela diferença entre 

entrada e saída de  alunos durante o ano base, 

considerando alunos novos e antigos, número  de 

titulações, a evasão e a mudança de nível do mestrado 

para o  doutorado. 
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Consolidação de Docente 

 O relatório de Consolidação Docente reúne os dados 

quantitativos  registrados na base relacionados a cada 

docente, tais como número de  orientações concluídas, 

trabalhos completos, anais completos, projetos,  livros. 
 

 

 No referido relatório, poderão ser acessadas as 

informações por ano  referência e por docente. É possível 

gerar um relatório para o ano de  referência e clicar em 

"gerar relatório ". Desta forma, aparecerá o  quantitativo 

de orientações, coorientações, produções bibliográficas,  

técnicas, artísticas, turmas ministradas e projetos de 

pesquisa. 
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                     Consolidação de Programa  

• O relatório de Consolidação Programas apresenta dados quantitativos 
referentes à produção do programa, tais como número de trabalhos 
completos, outras publicações, pesquisa. É possível consultar e exportar 
(pdf, xls ou html) as informações do PPG ano base selecionado. 
Conferência de Programa   

• No relatório de Conferência, os dados para consulta serão por categoria 
dos menus preenchidos no Coleta. As informações poderão ser exportadas 
nos formatos pdf, kls e html.  

• Produção dos participantes externos: Nesse relatório poderão ser 
exportadas as informações dos participantes externos pelo tipo de 
participação (coautor, outro, coorientador, examinador externo e pós-
doce), no ano base selecionado 
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Após a finalização do preenchimento, e estabelecida a 

data para o  envio, o Coordenador do Programa 

deverá clicar no item “Verificar/Enviar  Dados“. O 

Sistema buscará as informações para verificar se há  

pendências. 



Ao final: 
 
Abrir e passear por cada um dos ícones 

indicados. 
 

Todas as informações já presentes na 
plataforma precisam ser verificadas! 
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