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COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 
Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 2, Bloco L, Lote 06, Edi�cio Capes, 13° andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70040-020 

Telefone: (61)2022-6002 e 2022-6851 - www.capes.gov.br 
  

O�cio nº 736/2021-GAB/PR/CAPES

Brasília, 24 de novembro de 2021.

Aos(às) Senhores(as)
Coordenadores(as) de Área de Avaliação, Adjuntos(as) de Programas Acadêmicos,
Coordenadores(as) de Programas Profissionais e Pró-Reitores(as) de Pós-Graduação

 

 

Assunto: Coleta de Dados na Plataforma Sucupira, referente ao ano de 2021.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23038.013324/2021-19.

  

 

Senhores (as) Coordenadores (as),

 

1. Saudando-os cordialmente, informamos a publicação da Portaria nº 190, que tem por
obje�vo estabelecer as datas para a coleta de dados da Plataforma Sucupira, bem como, a simplificação
dos dados a serem inseridos num primeiro momento, conforme solicitado pela comunidade do sistema
de pós-graduação.

2. Deste modo, o Coleta, ano base 2021, terá duas datas para a inclusão dos dados : 1) até
31/03/2022, quando serão informados pelos programas e chancelados pelas pró-reitorias apenas os
dados cadastrais do programa; os docentes; os discentes e os trabalhos de conclusão, e 2) até
31/03/2023, quando serão coletadas as informações sobre projetos e linhas de pesquisa; disciplinas e
produção intelectual, momento em que as informações serão completas para os procedimentos de
avaliação.

3. A primeira informação de coleta de dados visa atender à necessidade de informações
fundamentais para os mecanismos governamentais, ficando para um segundo momento (31/03/2023) a
inserção de informações mais densas dos programas.

4. Sem mais para o momento, seguimos à disposição para esclarecimentos adicionais.

 

Atenciosamente,

 

CLAUDIA MANSANI QUEDA DE TOLEDO

Presidente da CAPES

Documento assinado eletronicamente por Cláudia Mansani Queda de Toledo, Presidente, em
24/11/2021, às 19:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 54, inciso II, da
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Portaria nº 06/2021 da Capes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1591472 e
o código CRC D9A41673.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23038.013324/2021-19 SEI nº 1591472


