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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 21/2022/PRPG/UFG

Processo nº 23070.012257/2022-08

Goiânia, 10 de março de 2022.

 
Aos(às)
Coordenadores(as) e Vice-Coordenadores(as) dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
Universidade Federal de Goiás 
 

  

Assunto: Treinamento plataforma Stela Experta. 

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.012257/2022-08.

 

Prezado(a), 

 

 

1. Solicitamos desconsiderar o OFÍCIO CIRCULAR Nº 19/2022/PRPG/UFG (Doc.SEI 2746964)
tendo em vista que os links foram disponibilizados para edição. 

2. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação adquiriu, com recursos des�nados ao PROAP
Ins�tucional, a plataforma Stela Experta e a plataforma Stela Experta PG, considerada uma solução
tecnológica que apoia a gestão estratégica de informações em ciência, tecnologia e inovação (CT&I) nas
IES/ICTIs. A ferramenta integra diversas fontes de informação, entre elas os dados dos currículos La�es
dos profissionais vinculados à ins�tuição, grupos de pesquisa registrados no Diretório dos Grupos de
Pesquisa no Brasil (DGP) do CNPq, dados do Qualis Periódicos da Capes e diversos fatores de impacto de
periódicos (i.e., JCR, SJR, Scopus h-index e SNIP). Além disso, traz também a base de bolsistas PQ/DT do
CNPq, informações acadêmicas e de RH dos colaboradores da ins�tuição (fornecidas pela própria IES),
bem como dados sobre os laboratórios e equipamentos disponíveis na ins�tuição (também fornecidos
pela IES).

3. A aquisição dessa tecnologia visa atender diversas necessidades de gestão, das quais
destacam-se: levantamento da produção técnico-cien�fica dos docentes da UFG, análise quali-
quan�ta�va de indicadores de produ�vidade técnico-cien�fica, iden�ficação das áreas de exper�se dos
docentes e dos grupos de pesquisa, levantamento da experiência profissional e acadêmica dos docentes,
sobretudo da pós-graduação, iden�ficação das áreas temá�cas mais consolidadas e menos consolidadas
na ins�tuição, análise de indicadores de performance dos PPG da IES no decorrer das avaliações
quadrienais, além de permi�r comparar muitos desses dados com os de PPGs de outras ins�tuições.

4. Nos dias 31/03 e 01/04 (Quinta e sexta feira), a empresa TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS
LTDA realizará treinamento para os Coordenadores, Vice-Coordenadores e Secretários dos Programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu visando à u�lização da Plataforma. 
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Turma I - 31/03 (Quinta-feira) das 14:00 ás 16:00 (Link de Inscrição) 

Turma II - 01/04 (Sexta-Feira) das 14:00 ás 16:00 (Link de Inscrição) 

5. As inscrições podem ser feitas até o dia 25/03/2022, sendo necessário que os(as)
interessados(as) tenham e-mail ins�tucional e preencham o formulário acima de acordo com o seu
vínculo com o programa de pós-graduação.

 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Terra Mar�ns, Pró-Reitor, em 10/03/2022, às
09:07, 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 2747730 e
o código CRC B1073529.
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