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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 26/2022/PRPG/UFG

Processo nº 23070.002913/2022-56

Goiânia, 17 de março de 2022.

Aos(À) Senhores(as) 
Coordenadore(a)s e Vice- Coordenadore(a)s de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu

Universidade Federal de Goiás
 

Assunto: Alteração no Calendário de Homologação de Informações Recebidas pela PRPG na
Plataforma Sucupira / CAPES – Ano Base 2021

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.002913/2022-56.

 

1. Ao cumprimentá-los(as) cordialmente, apresentamos o novo cronograma de a�vidades
estabelecido pela PRPG para homologar as informações enviadas pelos PPG na Plataforma Sucupira (ano
base 2021), em função da prorrogação de prazo publicada pela CAPES em 16 de março de 2022:

I - até 08/05/2022 - Período de envio dos dados pelo PPG na Plataforma Sucupira,
para apreciação preliminar pela PRPG.

II - 09 a 13/05/2022 – Período reservado à apreciação preliminar pela PRPG e
devolu�va aos PPG, por e-mail aos coordenadores(as) e vice-coordenadores(as), e, caso
necessário, retorno do relatório para adequações finais, estando o PPG habilitado para
um novo envio dos dados.

III - 20/05/2022 - Úl�mo prazo para envio dos dados revisados na Plataforma
Sucupira pelos PPG que necessitaram realizar adequações após análise preliminar pela
PRPG.

2. Conforme a Portaria 190 da CAPES, de 24 de novembro de 2021, o cronograma acima se
aplica apenas aos seguintes dados, isto é, os únicos que deverão ser enviados em 2022:

a) dados cadastrais do programa;

b) docentes;

c) discentes e;

d) trabalhos de conclusão

3. Alguns lembretes importantes para o preenchimento dos dados que serão coletados:

a) Dados cadastrais - atualizar nome do(a) coordenador(a), e-mail ins�tucional do PPG.
Checar a área de concentração e linhas de pesquisa.

b) Atualização do corpo docente que atuou no PPG em 2021, com atenção à carga horária
do docente, que é aquela dedicada ao PPG, e não à Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial
(salvo melhor juízo e recomendações da área, não ultrapassar 20h semanais, exceto para a
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Coordenação); atentar para casos em que a carga horária do docente colaborador é superior à carga
horária de docentes permanentes;

c) Discentes - cadastrar devidamente todos os discentes e preencher todos os dados
necessários.

d) Informar os trabalhos de conclusão, inserir o arquivo PDF e vincular os mesmos à área
de concentração, linha de pesquisa e projeto de pesquisa e cadastrar todos os integrantes da banca
examinadora. Observar outras orientações nos documentos específicos do Comitê de Avaliação da Área.

4. Adicionalmente, segundo a Portaria 190 da CAPES, de 24 de novembro de 2021, a coleta
de dados referente ao ano base 2021 será concluída em 31/03/2023, quando então serão coletados:

a) projetos e linhas de pesquisa;

b) disciplinas e

c) produção intelectual

5. Oportunamente a PRPG divulgará cronograma referente à coleta desses úl�mos dados. 
 

 
Atenciosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Terra Mar�ns, Pró-Reitor, em 17/03/2022, às
16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2766704 e
o código CRC F22D7E06.
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