
Fevereiro/2015 

Reunião da PROPG/UFSC com 
os Coordenadores de PPGs 

  

Prof. Dra. Joana Maria Pedro 
Pró-Reitora 

Prof. Dr. Juarez V. do Nascimento 
Pró-Reitor Adjunto 



Fevereiro/2015 

1. Plataforma Sucupira – Coleta CAPES 2014; 

2. Apoio a participação em eventos – Taxas de 

inscrição; 

3. Mudanças no PROAP; 

4. Transporte para viagens de estudo e eventos; 

5. Bolsas Emergenciais; 

6. Cotutela; 

7. Reconhecimento de diplomas estrangeiros de pós-

graduação stricto sensu; 

8. Afastamento orientador/ necessidade de co-

orientador; 

9. Assuntos Gerais. 

 



1. Plataforma Sucupira 

 Finalização do preenchimento dos dados 
coletados para conferência da PROPG – até 
23/02/2015 – Resp.: Coordenador do PPG; 
 

 Conferência dos dados pela CAP/PROPG e 
emissão de relatório aos PPGs – 24/02 a 
06/03/15; 
 

 Ajustes dos dados e envio da versão final para 
homologação pela PROPG – 09/02 a 
13/03/2015 – Resp. Coordenador do PPG; 
 

 Homologação dos dados pela PROPG na 
Plataforma Sucupira – 14 a 16/03/2015. 

 
 

Calendário Coleta/CAPES 2014 



1. Plataforma Sucupira 

 Análise da CAP/PROPG do identificou algumas 

inconsistências dos dados da Plataforma 

Sucupira e da CAPG/UFSC; 
 

 Atualização e preenchimento contínuo de 

dados na Plataforma Sucupira; 
 

 Importância do preenchimento adequado das 

informações para não prejudicar a avaliação 

do PPG. 

 

 







Projetos de Pesquisa 

Descrição resumida Financiadores Prod. Intelectual 

há projetos com descrição de genérica de 
menos de uma linha 

parte dos projetos sem financ. 
uma parte considerável dos projetos não 

possui prod. intelec. Vinculada 

ok ok ok 

OK Alguns sem Alguns sem 

ok ok 1 sem vínculo 

Um sem Vários sem Vários sem 

ok ok 
há projetos sem prod. intelectual 

vinculada 

ok ok Alguns sem 

ok Alguns sem  
Muitos projetos de pesquisa não 

possuem produção vinculada 

ok Um sem Maioria sem 

OK Todos sem Todos sem 

OK Todos sem Só um com 

ok Todos sem OK 

ok Alguns sem Maioria sem 





Produção Intelectual 

Vínculo a Trab. De conclusão Contexto a área, linha e projeto 

maior parte é vinculada boa parte sem indicação de contexto 

maior parte não é vinculada poucas produções sem contexto 

só um com vínculo Alguns sem 

maioria sem alguns sem 

Maioria sem vínculo Alguns sem 

maioria sem vínculo maioria sem contexto 

Todos sem Maioria sem 

Muitas sem vínculos 
Muitas sem vínculo (( Linha de pesquisa, projeto de pesquisa 

, área de concentração) 

Todos sem Maioria sem 

Maioria sem Maioria sem 

Maioria sem Maioria sem projeto e vários sem AC e LP 

Alguns sem Alguns sem 

Quase todos sem Quase todos sem 

Muitos sem vínculo alguns sem 









Trabalhos de Conclusão 

Bancas 
Quantidade de defesas em 

relação ao CAPG 
Contexto Resumo Abstract 

Muitas bancas não atingem 
o número mínimo de 

membros - Tese e 
Dissertação 

OK ok ok 
há TC sem abstract e os que 

possuem estão em 
português 

ok OK ok ok há um TC sem abstract 

OK 
1 a mais no mestrado e um a 

menos no doutorado 
OK OK 

Alguns sem e a maioria em 
português 

todas as teses com apenas 4 
membros 

OK alguns sem projeto ou AC/LP ok ok 

1 banca com apenas 2 
membros 

OK Sem projetos de pesquisa Um sem Todos sem 

algumas bancas incompletas 
e outras sem part. Externo 

OK ok ok ok 

2 bancas com menos 
membros 

OK ok ok Alguns sem 

Algumas bancas com 
número abaixo do mínimo 
de partcipantes- FRANCIS 

LEONARDO PAZINI, 
MORGANA MORETTI 

OK 

Alguns trabalhos sem 
vínculo com ( Linha de 
pesquisa, projeto de 

pesquisa , área de 
concentração)  

ok ok 

Todas com menos membros 2 a menos no mestrado Maioria sem projeto ok ok 

Um com só um membro OK 
Todos sem projeto e alguns 

sem área/linha 
ok Alguns sem 

algumas com menos 
membros 

OK Todos sem projeto OK Todos em português 

lgumas com menos 
membros 

OK OK OK Alguns em português 

Vários com menos membros 2 a menos no mestrado 
Vários sem linha de pesquisa 

e maioria sem projeto 
ok Vários em português 

ok 1 a menos no mestrado 1 sem Projeto de Pesquisa ok ok 





Disciplinas e Turmas 

Ementa Bibliografia Objet. (não constar na ementa) 

ok ok Há ementa com formato de objetivo 

ok o Há uma ementa com formato de objetivo 

OK 
Muitas com a bibliografia "a ser 

definida" 
algumas apresentam os objetivos 

ok ok várias ementas com objetivo 

ok ok OK. Constam os professores responsáveis 

ok ok ok 

ok OK. Alguns "não se aplica" OK 

Rever as ementas das disciplinas, 
algumas constam o objetivo 

ok ? 

ok Alguns só com um item OK 

ok Alguns sem OK 

Um sem Um sem OK 

ok OK OK 

ok Uma sem ok 

ok ok 
algumas ementas com objetivo; outras 

em forma de texto (ver) 



2. Apoio à Participação em Eventos 
– Docentes e Estudantes 

 Novas diretrizes disponíveis no site da 
PROPG/UFSC (vigência: 01/03/2015);  

 Solicitações de apoio financeiro 
complementar para participação em 
eventos, com apresentação de trabalho; 

 Apoios aos Discentes: bolsa auxílio 
(reembolso de despesas); 

 Apoios aos Docentes: taxa de inscrição 
(evento nacional= por empenho; evento 
internacional= por reembolso), diárias 
ou passagens. 



Documentação Necessária 

Obs. No caso de eventos no exterior, o docente deverá 

também anexar comprovante de submissão de pedido 

de recursos financeiros à Agência de Fomento (CAPES, 

CNPq, FAPESC,...). 

 Resumo do trabalho; 

 Informações sobre o período e local de 
realização do evento; 

 Comprovante de submissão do trabalho 
ou carta de aceite do trabalho. 



Cronograma das solicitações de 
estudantes e docentes 

Análise e Priorização pelo Coordenador 
do PPG: até o dia 5 de cada mês 



Valores de referência da contrapartida 
da PROPG para Estudantes 



Valores de referência da contrapartida 
da PROPG para Docentes 



3. Mudanças no PROAP/CAPES  

 Flexibilidade nas exigências para concessão 
de diárias e passagens para professores e 
passagens para estudantes; 

 Ampliação dos apoios aos estudantes de 
mestrado para eventos no exterior; 

 Financiamento de atividades de intercâmbio 
e parcerias entre PPGs e IES formalmente 
associadas; 

 Análise de mérito e priorização das despesas 
caberá aos próprios PPGs respeitando os 
procedimentos administrativos da IES. 

Principais Mudanças na Portaria 
156/CAPES/2014 (03/12/2014) 
: 



4. Transporte para Viagens de 
Estudo e Eventos Científicos 

 Pedidos de transporte (ônibus para 

viagens de estudo e eventos científicos) 

deverão ser encaminhados à 

Coordenadoria Financeira (CAFIN/PROPG) 

por meio do SPA; 
 

 Anexar formulário devidamente 

preenchido, documentação referente ao 

evento, termo de responsabilidade e lista 

de passageiros. 



5. Bolsas Emergenciais 

 Formulário disponível no site da PROPG e 

memorando indicando as prioridades; 
 

 Solicitações de bolsas a serem implementadas 

em março/2015: 

• Envio da solicitação: até 27/02/2015 

• Resultado: a partir de 05/03/2015 

• Implementação da bolsa: 9 a 13/03/2015; 
 

 Solicitações de bolsas para os demais meses: 

demanda contínua de acordo com as 

disponibilidades (31 Ms/ 27 Dr). 



6. Cotutela 

 Proposta de alteração da normativa; 

 Prazos para iniciar o processo; 

 Exigências para expedição do diploma; 

 Custeio das despesas; 

 Dupla titulação; 

 Mudanças no CAPG. 



7. Reconhecimento de Diplomas 
Estrangeiros  

 Informações sobre os procedimentos 

disponibilizadas no site da PROPG/UFSC; 

 Início das solicitações: 23/02/2015; 

 Cobrança de taxas continua suspensa; 

 Simplificação de procedimentos; 

 Consulta realizada aos PPGs: 

• Número de processos (Ms ou Dr)/Semestre 

• Indicação da Língua Estrangeira 



Programas  Quantidade/Semestre Idiomas Estrangeiros  

Administração 3 ? 

Agroecosistemas 3 ? 

Antropologia Social  3 Inglês, Francês, Espanhol e Italiano 

Aquicultura 4 Inglês, Francês e Espanhol 

Arquitetura e Urbanismo 3 ? 

Assistência Farmacêutica 3 ? 

Biologia Celular e do 

Desenvolvimento 3 ? 

Biologia de Fungos, Algas e Plantas 3 
Inglês e Espanhol 

Bioquímica 3 ? 

Biotecnologia e Biociências 3 ? 

Ciência da Computação 3 Inglês 

Ciência da Informação 3 ? 

Ciência dos Alimentos 3 ? 

Ciência e Engenharia de Materiais 
5 Inglês, Francês, Espanhol, Italiano e 

Alemão 

Ciências Fisiológicas 3 ? 



Ciências Humanas 3 ? 

Ciências Médicas 3 ? 

Contabilidade 3 ? 

Design 3 ? 

Direito 

6 Inglês, Francês, Espanhol, Italiano e 

Alemão 

Ecologia 3 ? 

Economia 3 ? 

Educação 3 ? 

Educação Científica e Tecnológica 3 ? 

Educação Física 3 ? 

Enfermagem 3 Inglês e Espanhol 

Engenharia Ambiental 3 ? 

Engenharia Civil 3 ? 

Engenharia de Alimentos 3 Inglês e Francês 

Engenharia de Automação e 

Sistemas 

3 Inglês 

Engenharia de Produção 3 ? 



Engenharia e Gestão do 

conhecimento 3 ? 

Engenharia Elétrica 3 ? 

Engenharia Mecânica 3 ? 

Engenharia Química 6 Inglês, Francês, Espanhol e Alemão 

Estudos da Tradução 8 

Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Alemão 

e Holandês 

Farmácia 3 ? 

Farmacologia 3 ? 

Filosofia 3 ? 

Física 3 ? 

Geografia 3 Inglês e Espanhol 

História 3 ? 

Jornalismo 3 ? 

Inglês :Estudos Linguísticos e 

Literários 3 ? 

Linguística 

8 Inglês, Francês, Espanhol, Italiano e 

Alemão 

Literatura 3 ? 

MTM Pura e Aplicada 3 ? 



Neurociências 3 Inglês e Espanhol 

Nanotecnologia Farmacêutica 3 ? 

Nutrição 3 Inglês e Espanhol 

Odontologia 3 ? 

Psicologia 3 ? 

Química 3 ? 

Recursos Genéticos Vegetais 3 ? 

Relações Internacionais 3 ? 

Saúde Coletiva 3 ? 

Serviço Social 3 ? 

Sociologia Política 3 Inglês e Espanhol 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação (Campus Araranguá) 

3 ? 

Urbanismo, História e Arquitetura da 

Cidade 

3 ? 

Oceanografia 
5 Inglês 



Mestrados Profissionais 

Programa  Quantidade/Semestre Idiomas Estrangeiros 

Administração Universitária 3 ? 

Agroecossistemas 3 ? 

Cuid. Intens. e Paliativos 3 ? 

Engenharia  Elétrica 3 ? 

Farmacologia 3 ? 

Gestão do Cuidado em Enfermagem 3 ? 

Engenharia  Ambiental 3 ? 

Matemática (PROFMAT) 3 ? 

Métodos e Gestão em Avaliação 3 ? 

Multidisciplinar em Saúde 3 ? 

Perícias Criminais e Ambientais 3 ? 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial 3 ? 

Letras (PROFLETRAS) 3 ? 

Ensino de História (PROFHISTÓRIA) 3 ? 

Ensino de Física (ARA) 3 ? 

Ensino de Física (FLN) 3 ? 



8. Afastamentos de Orientadores 

 Afastamento de longa duração 

(acima de 3 meses) de professores 

orientadores da pós-graduação:  

    necessidade de co-orientador 

 

 



9. Assuntos Gerais 

9.1. Despesas de bancas de defesas até 

disponibilização dos recursos do PROAP: 

 
 Utilização de recursos do orçamento da UFSC 

 Despesas de passagens e diárias para bancas: 

• Doutorado: até 2 membros externos 

• Mestrado: até 1 membro externo 

 Portarias das bancas deverão ser assinadas 

pela Coordenação do PPG, indicando a 

instituição de origem do docente 

 



9. Assuntos Gerais 

9.2. Atividades nas Coordenadorias dos 

PPGs durante o recesso acadêmico: 

 

 Necessidade de revezamento das 

responsabilidades entre coordenador, 

subcoordenador e chefia de expediente 

 



9. Assuntos Gerais 

9.3. Pesquisa sobre o Perfil do 

Estudante da Pós-Graduação da UFSC: 

 
 Diagnóstico para auxiliar no estabelecimento 

de políticas estudantis; 

 Questionários serão preenchidos na matrícula 

do 1 ou 2 semestre de 2015; 

 3 Dimensões do instrumento de coleta:  

• Condições socioeconômicas, 

• Gênero e raça;  

• Saúde mental e assédio moral. 

 

 


