
DOCENTES 

 

1- O que é a Plataforma SUCUPIRA? 

É uma ferramenta que permite coletar e armazenar informações, realizar análises e avaliações e 

é a base de referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). 

A Plataforma disponibiliza informações, processos e procedimentos que a CAPES realiza no 

SNPG para toda a comunidade acadêmica. 

Igualmente, a Plataforma propicia a parte gerencial-operacional de todos os processos e 

permite participação das pró-reitorias e coordenadores de programas de pós-graduação. 

A Plataforma Sucupira (https://sucupira.capes.gov.br) é organizada, em sua página principal, 

em oito módulos que permitem consultas variadas: Conheça a Avaliação; Cursos Avaliados e 

Reconhecidos; Coleta Capes; Avaliação Quadrienal; APCN (Aplicativo para Propostas de Cur-

sos Novos); Projetos de Cooperação entre Instituições; Qualis; Dados e Estatísticas. 

 

2- Orientações quanto à apresentação das propostas de criação de um novo curso de 

Pós-Graduação? 

Algumas considerações iniciais para o início do preenchimento da proposta de curso novo: 

 a) A proposta pode corresponder a um curso novo vinculado ou não a um programa 

recomendado pela Capes, em forma associativa ou não; 

b) A proposta deve ser da modalidade de ensino “Educação Presencial” ou “Educação a 

Distância”;  

c) A proposta pode abranger um ou dois níveis de cursos acadêmicos ou profissionais (apenas 

mestrado, apenas doutorado ou ambos os cursos: mestrado e doutorado), em forma associativa 

ou não;  

d) Uma mesma proposta não pode incluir um projeto de curso acadêmico juntamente com um 

de curso profissional;  

e) Cursos acadêmicos (mestrado e/ou doutorado) e profissionais (mestrado e/ou doutorado) 

devem ser apresentados em propostas separadas;  

f) A separação das propostas de cursos acadêmicos dos cursos profissionais vincula-se ao 

propósito da Capes em assegurar a adequada especificidade tanto de cursos acadêmicos como 

de cursos profissionais; 

Para mais informações acesse o Manual APCN (https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/ ) 

 

3- Quais são as áreas de Avaliação da Capes? 

Com o intuito de facilitar o desenvolvimento das atividades de avaliação, as 49 áreas de 

avaliação são agregadas, por critério de afinidade, em dois níveis: 

 Primeiro nível: Colégios 

 Segundo nível: Grandes Áreas 

Como as áreas são distribuídas em 3 Colégios e 9 Grandes Áreas, clique no link a seguir para a 

consulta às Áreas: https://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao 

https://sucupira.capes.gov.br
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
https://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao
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4- Quais são os documentos que preciso consultar a fim de elaborar uma proposta de 

curso novo Stricto Sensu na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)? 

Alguns documentos são fundamentais para a elaboração da proposta. Seguem alguns deles: 

- Documento de Área, disponível na página da Área escolhida (Plataforma Sucupira>Conheça 

a Avaliação>Páginas das Áreas); 

- Documento Orientador de APCN da Área, disponível na página da Área escolhida e renovado 

anualmente; 

- Manual de APCN (Plataforma Sucupira>APCN>Manual APCN); 

- Tutorial (Treinamento APCN) (Plataforma Sucupira>APCN>Tutorial (Treinamento APCN)); 

- Resolução CONAC/UFRB 024/2018 (Regulamento da Pós-Graduação da UFRB), no Apên-

dice relativo à modalidade de curso pretendida; 

- Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRB. 

 

5- Quais são os documentos que preciso apresentar para propor um curso novo 

(Stricto Sensu) na UFRB? 

Os documentos necessário são: 

- Ata de aprovação da proposta pelo Conselho de Centro, preferencialmente acompanhado de 

parecer (apenas excepcionalmente o Centro deve fazer recurso ao ad referendum); 

- Proposta de curso, no modelo APCN, disponível na Plataforma Sucupira; 

- Proposta de Regimento Interno. 

 

6- Quais são os documentos que preciso apresentar para propor um curso novo (Lato 

Sensu) na UFRB? 

Os documentos necessários são: 

- Ata de aprovação da proposta pelo Conselho de Centro, preferencialmente acompanhado de 

parecer (apenas excepcionalmente o Centro deve fazer recurso ao ad referendum); 

- Proposta de curso, em formulário próprio disponível no site da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação, Criação e Inovação - PPGCI (https://www.ufrb.edu.br/ppgci/ ); 

- Proposta de Regimento Interno. 

 

7- Onde encontro informações sobre quais são os cursos Stricto Sensu existentes no 

Brasil? quais são os filtros de busca?  

No módulo Cursos Avaliados e Reconhecidos, disponível na página principal da Plataforma 

Sucupira, podemos consultar os diferentes cursos a partir dos seguintes filtros: 

. Área de avaliação; 

. Nota; 

. Região; 

. Busca avançada. 
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