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Oficio Circular DAV nº 78/2014 

Brasília, 25 de novembro de 2014 

Assunto: Coleta de Dados ano-base 2013 e ano-base 2014 e calendário 2015. 

 

Prezados (as) Sr (as) Pró-Reitores (as) e Coordenadores(as) de Programas de Pós-Graduação 

 

 Informamos que, a partir da data de hoje, todos os dados informados pelos mais de 

5600 cursos de pós-graduação relativos ao ano de 2013 (Coleta ano-base 2013) estarão 

integralmente disponibilizados na Plataforma Sucupira no Portal da CAPES. Com este acesso de 

consulta pública, começamos efetivamente a cumprir mais dois dos fundamentos da 

Plataforma Sucupira: transparência e referência sobre o Sistema Nacional de Pós-Graduação 

(SNPG). Para fins de consulta e conferência deve-se proceder conforme descrito no Anexo. 

 Por outro lado, os dados relativos ao ano de 2014, devem ser – contínua e 

cotidianamente – inseridos, atendendo assim a um dos outros aspectos da Plataforma, qual 

seja o preenchimento on-line e em tempo real. No entanto, no nosso monitoramento, 

observamos que isto não está ocorrendo, ou seja, pouquíssimos foram os dados relativos ao 

ano base de 2014 que já foram ou estão sendo inseridos na Plataforma.  

Com relação aos dados de 2013 (Coleta ano-base 2013) teremos a possibilidade de 

retificação, portanto, corrigindo o que consta na página (agora disponível para consulta 

pública) e que pode ter erros de diferentes origens: i) instabilidades e necessidades de ajustes 

ocorridos na Plataforma no período abril-setembro de 2014, o que eventualmente resultou em 

perda de dados digitados; ii) o trabalho de conferir e corrigir dados importados do CV Lattes 

dos professores e alunos; iii) o trabalho de atualização, identificação e descrição de áreas de 

concentração/linhas de pesquisa; iv) a necessidade de associar autor por autor na sua 

condição de vinculação ao curso e pertencente a qual(ais) linhas de pesquisa em todas as 

produções intelectuais declaradas pelos cursos, etc..  

 Considerando o contexto e considerações acima mencionadas informamos o seguinte 

calendário para a Plataforma Sucupira. 

1) a partir de 25 de novembro de 2014: consulta aberta aos dados 2013 

(Coleta – ano base de 2013) 

 

2) 16 de março de 2015: prazo final para inserção e chancela dos dados 

2014 (Coleta – ano base 2014) 
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ANEXO – Roteiro para acesso e consulta aos dados do Coleta 2013 

Acessar o endereço   http://sucupira.capes.gov.br  (não há necessidade de qualquer senha 

para este acesso) 

No menu “Consultas” está disponível o link “Coleta online”  Dados de Envio 

 

A consulta deve ser feita por IES e seu respectivo programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 selecionar  2013 

 U... 

 digitar as primeiras letras da sigla da IES e na janela que se abre clicar na lista 

selecionar o programa em questão 

 

http://sucupira.capes.gov.br/
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A consulta resulta na tela a seguir, que mostra todas as informações preenchidas pelo 

programa. Ao clicar em cada título (nas faixas azuis) abrir-se-á novas telas para visualizar as 

informações daquele item. Em muitos aparece o ícone  que, ao ser clicado, abre novas 

janelas com sucessivos e subsequentes detalhes.   

 




