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Abril/2015 

1. Migração para o CAPG Web e atendimento sobre o 
CAPG; 

2. Cronograma da CAP/PROPG de recebimento de 
processos à CPG/UFSC 

3. Nome social dos estudantes da Pós-Graduação 
4. Plataforma Sucupira 
5. Alteração de E-mails de estudantes e envio de 

mensagem para estudantes 
6. Reconhecimento de diplomas de mestrado e/ou 

de doutorado expedidos por IES estrangeira 
7. Procedimentos para utilização dos recursos do 

PROAP/CAPES 
8. Assuntos Gerais 



8. Assuntos Gerais 

8.1. Prêmio Capes de Tese 2015 

Inscrições: 09/04 a 15/05/2015 
 

8.2. Prêmio UFSC de Tese 2015 

Edital será divulgado no dia 22/04/2015 

Premiação para o estudante e orientador 

Comprovante de submissão ao Prêmio Capes 
de Tese 
 

8.3. Parâmetros para Elaboração de Editais de 
Seleção disponibilizados no site da PROPG 



8. Assuntos Gerais 

8.4. Consulta Pública da Resolução sobre o 
Programa de Serviço Voluntário na UFSC 
(Acessar, criticar e sugerir alteração) 
 

8.5. Consulta Pública da Resolução sobre o 
Bolsa de Ensino de Pós-Graduação para 
Docentes da UFSC (Acessar, criticar e sugerir 
alteração) 
 

8.6. Instruções básicas para TCC, Artigo e 
Relatório de Pesquisa de Curso de 
Especialização (a ser disponibilizado no site 
da PROPG/UFSC) 



8.7. II SIIEPE - SUL 

 II Seminário Internacional de 
Interdisciplinaridade no Ensino, na 
Pesquisa e na Extensão 

 Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-
Graduação da Região Sul 

 Jornada de Coprodução Digital 

Período: 27 a 30 de abril de 2015 
Local: Centro de Eventos da UFSC 
Tema: Interdisciplinaridade: 
Inovação Social e Tecnológica 
Apoio: CAPES, e FAPESC 
http://www.siiepe2015.ufsc.br/ 

http://www.siiepe2015.ufsc.br/


9. II SIIEPE - SUL 



1. Migração para o CAPG WEB 

 SETIC está desenvolvendo o CAPG WEB 

 Migração será por etapas e módulos do 
CAPG 

 Demanda reprimida de 
aperfeiçoamento do CAPG será 
atendida na versão WEB 

 Atendimento referente ao CAPG 
concentrado na PROPG (CAP ou CEC) 

 Sistema de chamados em fase final de 
desenvolvimento 



2. Cronograma da CAP/PROPG de 
recebimento de Processos à CPG 

Reunião da CPG/UFSC Último prazo para envio 

28/05/2015 12/05/2015 

25/06/2015 09/06/2015 

30/07/2015 14/07/2015 

27/08/2015 11/08/2015 

24/09/2015 08/09/2015 

29/10/2015 13/10/2015 

26/11/2015 10/11/2015 

10 e 17/12/2015 24/11/2015 



3. Nome Social dos(as) Estudantes 

 Adaptação em andamento do CAPG 
para contemplar o nome social 

 Nome social nos documentos de uso 
interno (Lista de chamada, cartaz da 
defesa,.... ) 

 Nome civil é mantido nos documentos 
oficiais e para uso externo (Diploma, 
ata da defesa, Histórico, ... 

 

 





4. Plataforma Sucupira 

 Alguns PPGs não atualizaram as informações 
de 2013 (inconsistências dos dados pode 
permanecer). 

 Importância do preenchimento adequado das 
informações e envio nos prazos estabelecidos 
para não prejudicar a avaliação do PPG. 

 Importância do preenchimento dos dados de 
2015 ao longo do ano. 

 Suporte contínuo da CAP/PROPG por meio do 
e-mail sucupira.propg@contato.ufsc.br 

 
 

 

 

mailto:sucupira.propg@contato.ufsc.br


5. Alteração do e-mail e envio de 
mensagens aos estudantes 

 Procedimento disponível no site 
pessoa.ufsc.br para alteração do endereço 
eletrônico de estudante 

 

 Ferramenta de envio de e-mails para grupos 
de estudantes disponível no CAPG WEB 

 



6. Reconhecimento de Diplomas de Ms e 
Dr emitidos por IES estrangeiras 

 Informações sobre o andamento dos 
processos fornecidas na CEC/PROPG 

 Secretaria do PPG pode informar o 
andamento do processo via consulta ao SPA 

 Caso a temática da tese ou dissertação não 
se enquadre nas AC/LP do Programa, há 
necessidade de devolver o processo à 
PROPG, para ser apreciado por outro PPG. 

 Caso o pedido de reconhecimento for negado 
pela CPG/UFSC, não há possibilidade alguma 
de encaminhar novamente tal solicitação na 
UFSC. 

 

 



7. Procedimentos para utilização dos 
Recursos do PROAP/CAPES 

 Portaria CAPES nº 156, de 28/11/14: 

    Art. 7º - Itens I e II 

 O que pode ser financiado 

 Procedimentos a serem adotados 


