Etapas de implementação
Nesse primeiro momento, estará disponível o módulo
Coleta de Dados na Plataforma Sucupira e algumas
ferramentas de gestão do SNPG, como por exemplo,
solicitações de mudança de nome do curso/PPG,
mudança de área, registro de início de funcionamento,
desativação de PPG. As demais ferramentas e aplicativos
utilizados no acompanhamento e avaliação da
pós-graduação serão gradativamente incorporadas na
Plataforma.

sucupira.capes.gov.br

Dúvidas e Sugestões
sucupira.coleta@capes.gov.br
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O que é a
Plataforma SUCUPIRA?

É uma nova e importante ferramenta para coletar
informações, realizar análises e avaliações e ser a
base de referência do Sistema Nacional de
Pós-Graduação (SNPG).
A Plataforma Sucupira deve disponibilizar em
tempo real e com muito mais transparência para
toda a comunidade acadêmica as informações,
processos e procedimentos que a CAPES realiza no
SNPG.
Igualmente, a Plataforma Sucupira propiciará a
parte gerencial-operacional de todos os processos
e permitirá maior participação das pró-reitorias e
coordenadores de programas de pós-graduação.
A escolha do nome é uma homenagem ao
professor Newton Sucupira, autor do Parecer nº
977 de 1965. O documento conceituou, formatou e
institucionalizou a pós-graduação brasileira nos
moldes como é até os dias de hoje.

Módulo Coleta de Dados
O módulo Coleta reproduz basicamente os mesmos
campos de informação que eram usualmente solicitados
no aplicativo anterior “Coleta de Dados”. A fundamental e
essencial mudança será que a inserção de informações
pelos PPGs passa a ser contínua e “online”, ou seja, os
dados poderão ser alimentados na Plataforma a qualquer
momento, assim que alguma situação é concretizada (por
ex. a matrícula ou titulação de um aluno, o cadastramento
de uma produção intelectual, o ingresso de um docente).

Tela do Portal Coleta na Plataforma
Sucupira

• Maior transparência dos dados para toda a
comunidade acadêmica;
• Redução de tempo, esforços e imprecisões na
execução da avaliação do Sistema Nacional de
Pós-Graduação (SNPG);
• Maior facilidade no acompanhamento da
avaliação;
• Maior conﬁabilidade, precisão e segurança das
informações;
• Controle gerencial mais eﬁciente.

• Maior facilidade e simplicidade no processo de
coleta/armazenamento das informações;
• Imediata visibilidade das informações da
instituição;
• Maior agilidade no processo de solicitações e
facilidade na comunicação junto a CAPES;
• Melhor acesso e maior disponibilidade de
informações sobre todo o SNPG para elaborar
metas, ações e políticas institucionais e
respectivos planos de desenvolvimento;
• Armazenamento
de
informações
continuamente em tempo real ao longo do ano;
• Possibilidade de integração com sistemas de
registro acadêmico das IES.

Inserção do cadastro de livros
Validação de ISSN (número identiﬁcador de
periódicos)
Permitirá padronização da base de dados do Qualis,
conforme cadastro original de títulos na base ISSN
Register.

Interação com a plataforma LATTES do CNPq
Importação de dados de produção intelectual de
docentes, pesquisadores e alunos conforme cadastro
no currículo Lattes

Relatórios consolidados de informações
A Plataforma Sucupira poderá ser consultada
permanentemente por toda a comunidade, à medida
que o PPG passe a inserir suas informações no
módulo Coleta, com opções de escolha de dados e
emissão de relatórios.

Quais os avanços para os
processos da CAPES?

Quais os avanços para as
Instituições de Ensino (IES)?

Nova estrutura para informações sobre a
“Proposta do Programa”

Integração com SAC para pagamento de bolsas
Matrícula ou titulação de discentes na Plataforma
implicará em registro no SAC para fins de pagamento
ou cancelamento de bolsa, quando couber.

Principais modificações:
Cadastro de discentes será incorporado pela
Plataforma Sucupira
O preenchimento das informações na Plataforma
Sucupira implicará em preenchimento automático do
Cadastro de Discentes, permitindo, portanto, uma só
entrada de informações dos discentes.

Validação de CPF e CNPJ na Receita Federal
Cadastro consolidado de pessoas, sem duplicação de
informações e que permite acompanhar a atuação de
docentes, discentes e participantes externos em
vários PPGs.

Acesse a Plataforma
Sucupira no seguinte
endereço:
sucupira.capes.gov.br

ou no Portal da Capes
www.capes.gov.br

