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Declaração de Conflito de Interesse

O palestrante declara não ter 
conflitos de interesse que 

possam estar relacionados a 
sua apresentação



Plataforma 
Sucupira ...



Plataforma Sucupira

➪ Prof. Newton Sucupira

➪ autor do Parecer nº 977 de 1965

➪conceituou, formatou e institucionalizou 

a pós-graduação brasileira

➪nos moldes como é até os dias de hoje !

➪ Bacharel em Direito

➪Faculdade de Direito de Recife,1942

➪ Bacharel em Filosofia

➪Universidade Católica Pernambuco,1947



Embora o mestrado e o doutorado representem um 

escalonamento da pós-graduação, o mestrado não 

constitui obrigatoriamente requisito prévio para o 

doutorado...

É admissível que em certos campos do saber ou da 

profissão se ofereçam apenas programas de doutorado

De qualquer modo, seguindo tradição generalizada em 

todos os países, não se aconselharia a instituição do 

mestrado em Medicina…

Prof. Newton Sucupira, autor do Parecer nº 977 de 1965



“A Pós-graduação stricto sensu deve 

ser de natureza acadêmica e de 

pesquisa e, mesmo quando voltado 

para setores profissionais, ter objetivo 

essencialmente científico”

Prof. Newton Sucupira, autor do Parecer nº 977 de 1965



Plataforma Sucupira – 2012/2014

➪Coletar informações

➪Realizar análises e avaliações

➪Base de referência SNPG

➪Plataforma completa, transparente e eficiente…



➪Acesso público

➪ informações gerais dos PPG

➪ calendário

➪ manuais

➪ formas/opções de contato

Plataforma Sucupira
Quem tem acesso ?



➪Acesso restrito

➪ coordenador de Programa

➪ pró-reitor/cargo equivalente

➪ coordenador de área

➪ gestor DAV

Plataforma Sucupira
Quem tem acesso ?



Plataforma Sucupira
Coordenador de PPG



Plataforma Sucupira
Coordenador de PPG



Plataforma Sucupira
Coordenador de Área



➪Dados preenchidos 

continuamente

➪ para mais de um ano base

➪Conferência e 

consolidação das 

informações

➪ correções

➪ Importação CV Lattes

➪ Busca automática do CPF, 
CNPJ e CEP

➪ docentes, discentes, 
participantes externos, 
financiadores …

➪ CPF ou Passaporte 
Estrangeiro

➪ Integração Sucupira / SAC

➪ mudanças do Discente

➪ Matrícula de alunos
Minter/Dinter

Plataforma Sucupira - 2012
Algumas modificações ...



➪ORCID e Integração de Dados com outros 

Sistemas Operacionais de Instituições e Agências

➪Ficha de Avaliação

➪Repositório

➪ upload de livros

➪Registro de produtos técnicos / tecnológicos

➪Criação dos perfis de Egresso e Pós-Doc

➪Minter, Dinter, Turma Fora de Sede

Plataforma Sucupira
Modificações adicionais necessárias ...



➪ Incorporação do 

registro ORCID

Plataforma Sucupira
Modificações adicionais necessárias ...

16/07/2019



➪ Login com identificador ORCID

➪Usuários nacionais e internacionais

➪ método atual de cadastro  ➪ nome

➪homônimos, mudança de nome

➪ 12.770 estrangeiros utilizam os 

sistemas da CAPES

➪ Interface com o CV Lattes

Plataforma Sucupira
Modificações adicionais necessárias ...





Parceria CAPES / ORCID





Conecti Brasil

➪Consórcio Nacional em Educação, Ciência, 

Tecnologia e Inovação (ECTI)

➪ iniciativa multi-institucional

➪ criar um ecossistema de informações em pesquisa

➪ integrando os sistemas federais e estaduais

➪ otimizando a gestão do conhecimento

➪ plataforma nacional de integração de dados



Conecti Brasil
Membros Parceiros

➪CAPES

➪CNPq

➪CONFAP - Conselho Nacional das 

Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa

➪ IBICT - Instituto Brasileiro de Informação

em Ciência e Tecnologia

➪RNP - Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa

➪SCIELO



https://www.conectibrasil.org/orcid-fornece-identificador-unico-para-pesquisadores/



➪ORCID e Integração de Dados com outros 

Sistemas Operacionais de Instituições e Agências

➪Ficha de Avaliação

➪Repositório

➪ upload de livros

➪Registro de produtos técnicos/tecnológicos

➪Criação dos perfis de Egresso e Pós-Doc

➪Minter, Dinter, Turma Fora de Sede

Plataforma Sucupira
Modificações adicionais necessárias ...



Plataforma Sucupira
Modificações adicionais necessárias ...

➪Ficha de Avaliação

➪ será adequada, conforme determinação do GT

➪as áreas devem propor as definições, indicadores e 

comentários 

➪sugerido a manutenção ou adaptação dos indicadores 

mais importantes de cada área, que já são reconhecidos 

pela comunidade 

➪itens que demandam a introdução de novos indicadores, 

propõe-se que seja atribuído um peso menor

➪ novos espaços de preenchimento



➪1.3. Planejamento estratégico do programa

➪ articulações com o planejamento estratégico da instituição

➪gestão do seu desenvolvimento futuro

➪adequação e melhorias da infraestrutura

➪melhor formação de seus alunos, vinculada à produção

bibliográfica e/ou técnica

➪1.4. Autoavaliação

➪ processos, procedimentos e resultados 

➪ foco na formação discente e produção intelectual

Plataforma Sucupira – Ficha de Avaliação
Novos espaços de preenchimento



➪2.1. Qualidade das teses, dissertações ou equivalente 

➪ listar e justificar melhores teses

➪2.3. Destino, atuação e avaliação dos egressos

➪ listar e justificar melhores egressos

➪2.4. Qualidade da produção intelectual (publicações, 

produtos técnicos / tecnológicos) do corpo docente

➪ listar e justificar melhores produtos do DP

➪ listar e justificar melhores produtos do PPG

Plataforma Sucupira – Ficha de Avaliação
Novos espaços de preenchimento



➪Novos espaços de preenchimento

➪ 3. Impacto na Sociedade 

➪3.1. Impacto e caráter inovador da produção intelectual 

em função da natureza do programa 

➪3.2. Impacto econômico, social e cultural do programa 

➪3.3. Internacionalização

Plataforma Sucupira – Ficha de Avaliação
Novos espaços de preenchimento



➪ORCID e Integração de Dados com outros 

Sistemas Operacionais de Instituições e Agências

➪Ficha de Avaliação

➪Repositório

➪ upload de livros

➪Registro de produtos técnicos/tecnológicos

➪Criação dos perfis de Egresso e Pós-Doc

➪Minter, Dinter, Turma Fora de Sede

Plataforma Sucupira
Modificações adicionais necessárias ...



Plataforma Sucupira

Esppiral

➪Repositório de acesso à

pesquisa e produção intelectual

➪ repositório integrado à Plataforma Sucupira

➪ ambiente central de acesso ao conteúdo científico

produzido pelos PPG brasileiros 

➪ espaço utilizado para a avaliação e preservação da 

produção científica da PG, mas também como base 

de referência para novas produções



➪Conteúdo

➪ Livros*, Artigos, Produtos técn./tecnol., Teses, Dissertações

➪Funcionamento

➪ dados já existentes adicionados

➪ coordenador de PPG acesso para também anexar arquivos

➪Uso na avaliação quadrienal

➪ comissões de área acesso exclusivo ao conteúdo

➪ avaliação e classificação das obras

Plataforma Sucupira

Esppiral





➪ORCID e Integração de Dados com outros 

Sistemas Operacionais de Instituições e Agências

➪Ficha de Avaliação

➪Repositório

➪ upload de livros

➪Registro de produtos técnicos/tecnológicos

➪Criação dos perfis de Egresso e Pós-Doc

➪Minter, Dinter, Turma Fora de Sede

Plataforma Sucupira
Modificações adicionais necessárias ...



➪GT produção técnica/tecnológica

➪Metodologia se torne viável ➪ adequações às 

plataformas Sucupira e Lattes ➪ permitir o registro 

correto das informações 

➪ “Paralelo” ao Qualis referência...

➪21 diferentes produtos

➪ atender a todas as áreas de avaliação

➪ cada área de avaliação selecionar até 10 produtos 

Plataforma Sucupira
Registro de produtos técnicos/tecnológicos



Produto/Processo Subtipos

1. Produto Bibliográfico 
(Técnica/Tecnológica)

Artigo publicado em revista técnica
Artigo em jornal ou revista de divulgação

Resenha ou crítica artística
Texto: catálogo de exposição ou programa de espetáculo

2. Ativos de Propriedade
Intelectual

Desenvolvimento de processo patenteável
Desenvolvimento de produto patenteável

3. Tecnologia Social

4. Curso de Formação 
Profissional

Docência em atividade de capacitação, em diferentes níveis
Criação de atividade de capacitação, em diferentes níveis
Organização de atividade de capacitação, em diferentes 

níveis

5. Produto de Editoração

Organização de livro, catálogo, coletânea e enciclopédia
Organização de revista, anais (inclui editoria, corpo 

editorial)
Organização de catálogo de produção artística

6. Material Didático



Produto/Processo Subtipos
7. Software/Aplicativo
8. Evento Organizado
9. Norma ou Marco 

Regulatório
Elaboração de norma ou marco regulatório

Estudos de regulamentação

10. Relatório Técnico 
Conclusivo

Processos de gestão
Relatório técnico conclusivo

Pesquisa de mercado

11. Manual/Protocolo
Protocolo tecnológico experimental/aplicação ou 

adequação tecnológica (ex. POP)
Manual de operação técnica

12. Tradução

13. Acervo
Curadoria de mostras e exposições

Produção de acervos
Curadoria de coleções biológicas

14. Base de Dados Técnico-
Científica



Produto/Processo Subtipos
15. Cultivar

16. Produto de Comunicação
Produção de programas de mídia

Produção de programas de veículos de comunicação
17. Carta, Mapa ou Similar

18. Produtos/Processos em 
Sigilo

Declaração de impacto de produção técnica ou tecnológica
Declaração de interesse do setor empresarial em produção 

sob sigilo
19. Taxonomina, Ontologias e 

Tesauros
20. Empresa ou Organização 

Social Inovadora
21. Processo/Tecnologia e Pro-

duto/Material não
patenteável



➪T1 (Ex. 200 pontos)

➪T2 (Ex. 150 pontos)

➪T3 (Ex. 100 pontos)

➪T4 (Ex. 50 pontos)

➪T5 (Ex. 10 pontos)

➪TNC – produção 

tecnológica não pontuada

➪1. Aderência (critério obrigatório)

➪2. Impacto

➪ 2.1. Demanda

➪ 2.2. Objetivo da pesquisa

➪ 2.3. Área impactada

➪3. Aplicabilidade

➪4. Inovação

➪5. Complexidade

Plataforma Sucupira
Registro de produtos técnicos/tecnológicos



➪Publicação científica ➪ pe. Qualis A1

➪ análise / avaliação

➪Produto Técnico/Tecnológico ➪ pe. Qualis T3

➪ análise / avaliação

Plataforma Sucupira
Registro de produtos técnicos/tecnológicos

➪ Modelo matemático a ser 
desenvolvido e inserido na 
Plataforma Sucupira ...



➪ORCID e Integração de Dados com Outros 

Sistemas operacionais de Instituições e Agências

➪Ficha de Avaliação

➪Repositório

➪ Upload de livros

➪Registro de produtos técnicos/tecnológicos

➪Criação dos perfis de Egresso e Pós-Doc

➪Minter, Dinter, Turma Fora de Sede

Plataforma Sucupira
Modificações adicionais necessárias ...



Plataforma Sucupira
Criação dos perfis de Egresso e Pós-Doc



Plataforma Sucupira
Criação dos perfis de Egresso

➪Publicação e outras atuações

➪ 5 anos da data da defesa – votado CTC-ES !

➪ e depois disso ?

➪ torna-se pesquisador independente ?

➪Registro de egresso não impede que a pessoa possa

ter um cadastro de pós-doc ou participante externo, 

discente ou docente ativo no Programa !



Plataforma Sucupira
Criação dos perfis de Pós-doc

➪Tempo de pós-doc?

➪Pos-doc sem vínculo ➪ Docentes colaboradores

➪ art. 9º da Portaria 81, de 3 de junho de 2016 



➪ORCID e Integração de Dados com Outros 

Sistemas operacionais de Instituições e Agências

➪Ficha de Avaliação

➪Repositório

➪ Upload de livros

➪Registro de produtos técnicos/tecnológicos

➪Criação dos perfis de Egresso e Pós-Doc

➪Minter, Dinter, Turma Fora de Sede

Plataforma Sucupira
Modificações adicionais necessárias ...



➪Preencher ou alterar

principais informações

sobre o Projeto

Plataforma Sucupira
Minter, Dinter, Turma Fora de Sede



➪ORCID e Integração de Dados com Outros 

Sistemas operacionais de Instituições e Agências

➪Ficha de Avaliação

➪Repositório

➪ Upload de livros

➪Registro de produtos técnicos/tecnológicos

➪Criação dos perfis de Egresso e Pós-Doc

➪Minter, Dinter, Turma Fora de Sede

Plataforma Sucupira
Modificações adicionais necessárias ...



Plataforma Sucupira
Modificações adicionais necessárias ...

➪Proposta do programa é possível anexar arquivo !



➪Cadastro discente: IC não é possível inserir orientador

➪ Sucupira ➪ todos os programas de todas as áreas

➪algumas áreas aluno de IC faz parte de equipe

➪Cadastro de Pós-doc não tem campo para inserir

supervisor ?

➪Criar área de cadastramento de financiamento / 

captação de recurso

Plataforma Sucupira
Dificuldades atuais ...



➪Cadastro de internacionais

➪ passaporte, outra categoria (país), ORCID

➪Cadastro de novo períodico

➪ nem sempre é aceito …

➪ Importações

➪ CV Lattes

➪Não existe busca geral de dados na sucupira …

Plataforma Sucupira
Dificuldades atuais ...



Dificuldades e Aprimoramentos 
da Plataforma Sucupira

Denise de Freitas

Coordenadora Área Medicina III

dfreitas.epm.unifesp@gmail.com, (11) 9-9905-3322 (WhatsApp mensagem)

OBRIGADA !

mailto:dfreitas.epm.unifesp@gmail.com


➪

- Implementação do repositório integrado a Sucupira;

➪ - Alteração na Ficha de Avaliação, conforme proposta do GT;

➪ - Alteração no registro de produtos técnicos/tecnológicos, 
conforme proposta do GT;

➪ - Criação dos perfis de Egresso e Pós-Doc;

➪ - Upload de livros na Sucupira e no repositório;

➪ - Início da integração de dados com outros sistemas 
operacionais de instituições e agências, de modo a facilitar o 
preenchimento e aumentar a qualidade dos dados;

➪ - Incorporação do registro ORCID no cadastro das pessoas;

Plataforma Sucupira
Inovações a serem implantadas ...






