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SECRETARIA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO

                                         

Circular nº 05/2020/ PPG/FAU /FAU Em  06 de abril de 2020.

 

Para: Colegiado do PPG-FAU/UnB

Assunto: Coleta CAPES - Recomendações

 

Caros professores, pesquisadores, discentes, egressos, bolsistas e toda comunidade PPG-FAU,

 

Os programas de pós-graduação (PPGs) são avaliados por um sistema informatizado denominado COLETA
CAPES. Esta coleta de dados subsidia o processo de avaliação realizado pela CAPES, bem como os
programas de fomento e o delineamento de políticas institucionais regionais e nacionais. A nossa COLETA
CAPES 2019 será finalizada até o dia 13 de abril para que a coordenação inicie a revisão até o dia 20 de abril
para envio do relatório final. O Decanato de Pós-Graduação (DPG-UnB) fará uma avaliação preliminar para
emissão definitiva à CAPES.

Esta avaliação define a nota dos PPGs e determina, entre outras questões, os recursos e as bolsas para
mestrado e doutorado destinados a cada PPG no país. Comunicamos que o PPG-FAU teve um corte de 100%
das bolsas em abril de 2019. Para reverter esse quadro crítico, é imprescindível a participação de todos neste
processo de reestruturação do nosso programa.

Para tanto, seguem as seguintes recomendações:

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

1. Solicitamos a todos, não somente a inserção de dados nos CV Lattes, mas também a
COMUNICAÇÃO destas atualizações recentes à secretaria;

2. A verificação dos dados já cadastrados no sistema SUCUPIRA no link COLETA da página principal:
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/

3. Nesta verificação da COLETA CAPES, favor informar os dados ainda não cadastrados ou com erros
conforme questionários indicados logo abaixo;

4. Quanto ao cadastro da produção bibliográfica, artística e técnica nos projetos de pesquisa, solicitamos
fazer um “print” da página de preenchimento no CV Lattes com a descrição da produção;

5. Quanto ao cadastro dos financiamentos de cada projeto de pesquisa, solicitamos a mesma forma de
envio (“print” da página no CV Lattes com a descrição dos financiamentos).

RECOMENDAÇÕES: Preenchimento LATTES

1. Cadastrar da Linha de Pesquisa;
2. Cadastrar projeto de pesquisa pelo coordenador:

a. Inserir Equipe: (professores, colaboradores, discentes, bolsistas de iniciação científica e
egressos);

b. Indicar Financiamento (editais, agências de fomento; bolsas de mestrado, doutorado ou PROIC;
apoio a eventos; auxílio à pesquisa, etc.)

c. Vincular a Produção Bibliográfica, Técnica e/ou Artística; como também organização de
eventos, exposições, etc.

RECOMENDAÇÕES: Informações para cadastramento na COLETA

É

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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1. É importante ressaltar que o cadastramento na COLETA CAPES na Plataforma Sucupira é feita pela
coordenação e pela secretaria do PPG-FAU;

2. Para possibilitar salvar os dados enviados sem erros no sistema, as informações devem estar
completas. Muitos dos dados solicitados não constam na plataforma Lattes (CNPq), portanto os
questionários  devem ser preenchidos para facilitar o cadastramento na plataforma Sucupira (CAPES).

Para garantir a qualidade dos dados, elaboramos os seguintes questionários:

1. Artigo em jornal ou revista
link: https://forms.gle/JF8eMV1szBrC8CXq5

2. Artigo em periódico
link: https://forms.gle/c93Xi6RGHHamrYNdA

3. Livro
Link: https://forms.gle/nK8ZEnFWTHnftEfd6

4. Trabalho em Anais
https://forms.gle/EiVJqSAzqorkZr2E9

5. Tradução
link: https://forms.gle/hBZDf5cubX5FraYz6

6. Outro tipo de produção:
link: https://forms.gle/oPU6CWEWD8v9ZSLZ8

7. Partitura Musical
link: https://forms.gle/PzSkog6WfaKuzQmH7

Agradecemos o apoio e empenho de todos. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que
sejam necessários.

Muito cordialmente,

A Coordenação.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Saboia Fonseca Cruz, Coordenador(a) do
Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em 06/04/2020, às 19:05,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5171069 e
o código CRC 5E6F45DD.
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