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Assunto: Autoagendamento para a apreciação e homologação de relatórios anuais dos PPG na
Plataforma Sucupira

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.057983/2020-80.

 

Prezado(a)s Coordenadore(a)s,

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação tem o propósito con�nuar sua ação de realizar a análise
preliminar dos relatórios anuais dos Programas de Pós-Graduação, antes do envio das informações, via
Plataforma Sucupira, à CAPES.  Trata-se de procedimento que visa qualificar ainda mais os relatórios, por
meio de uma estratégia de apoio ins�tucional aos PPG. Com base na experiência de 2019, buscando
aperfeiçoar seus procedimentos, em 2020 este processo ocorrerá de uma forma diferente. 

Os Programas de Pós-Graduação terão à disposição um calendário para autoagendamento
que compreende o período de 09/02/2021 até 27/03/2021, informando a data com a qual se
comprometem a estar com o relatório inserido na Plataforma Sucupira, permi�ndo que a PRPG realize a
análise pormenorizada das informações apresentadas. 

Assim, está aberto a par�r de hoje o cronograma de autoagendamento para apreciação
preliminar dos relatórios Sucupira 2020.   

O agendamento online pelo Coordenador do PPG deve ser realizado até o dia 08/02/2021,
conforme os seguintes passos:

1. De hoje até 08/02/2020, acessar o link do calendário
Google:  h�ps://bit.ly/agendamentoprpg;

2. Selecionar um período (matu�no ou vesper�no) em uma data disponível no período
de 09/02/2021 até 27/03/2021 e clicar sobre o bloco;

3. Digitar na descrição o nome completo do PPG e clicar em Salvar.

Uma vez agendado, o bloco não ficará mais disponível para os demais PPGs.

No dia anterior à data agendada, o PPG deve ENVIAR o relatório na Plataforma Sucupira.

No período selecionado, a PRPG apreciará o relatório do PPG e fará a devolu�va
u�lizando a função retornar ao PPG para ajustes. O não envio do relatório do PPG na data autoagendada
impossibilitará a ação de análise preliminar pela PRPG. 

https://bit.ly/agendamentoprpg


Caso o PPG não realize o autoagendamento até o dia 08/02/2021, deverá enviar um e-mail
para prpg@ufg.br com no mínimo 5 dias de antecedência para verificação de disponibilidade datas/
períodos de agendamento.

A data FINAL para envio dos relatórios para homologação pela PRPG é dia 29/03/2020. 

 

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em
17/12/2020, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 1761075 e
o código CRC 8D4D3CC9.
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