
Março/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 



Março/2015 

1. Plataforma Sucupira – Coleta 2014, Ajuste dos 
Dados do Coleta 2013, Coleta 2015; 

2. Recursos do PROAP/CAPES 2015; 

3. Bolsas PNPD e CAPES/PROPG; 

4. Bolsas para o Programa da OEA/Grupo de 
Coimbra; 

5. Editais de Seleção de Mestrado e Doutorado; 

6. Expansão da Pós-Graduação; 

7. Credenciamento e Recredenciamento de docentes 

8. Nome Social de Estudantes; 

9. II SIIEPE-SUL 

10. Assuntos Gerais 



1. Plataforma Sucupira 

 7 PPGs não cumpriram os prazos da CAPES 
para preenchimento dos dados e envio à 
PROPG. 

 Empenho da CAP/PROPG para auxiliar no 
preenchimento dos dados (mensagens, 
telefonemas, atendimento individual,...). 

 Algumas inconsistências dos dados ainda 
permanecem e exigem o aperfeiçoamento da 
Plataforma Sucupira. 

 Importância do preenchimento adequado das 
informações e envio nos prazos estabelecidos 
para não prejudicar a avaliação do PPG. 
 

 

 

Coleta de Dados de 2014 



1. Plataforma Sucupira 

 Envio dos Dados pelos Programas à PROPG: 
06 a 13 de abril de 2015 

 Chancela dos dados pela PROPG: 14 a 17 de 
abril de 2015 

Ajuste dos dados de 2013 

 Atualização e preenchimento contínuo de 
dados na Plataforma Sucupira. 

Dados do Coleta de 2015 



2. Recursos do 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): 



2. Recursos do PROAP/CAPES  

 Sete PPGs com nota 6 foram transferidos para o 
PROEX (Aquicultura, Ciência dos Alimentos, Ciências 

Humanas, Educação Científica e Tecnológica, Engenharia 
Civil, Engenharia de Alimentos, Filosofia) 

 Manutenção dos valores de custeio referentes 
ao ano de 2014 e inclusão do custeio do PNPD 
de 2014 (meses de utilização da bolsa) 

 Concessão de R$ 25.000,00 aos cursos novos 

 Situação do PROAP: Termo de Descentralização 
Aprovado, aguardando a liberação pela CAPES 

 Previsão do custeio PNPD 2015: agosto/2015 



2. Recursos do PROAP/CAPES  

Critérios para Distribuição dos 
Recursos do PROAP/CAPES 

 
 

Nota do 

PPG 

 

Valor Mínimo 

 

Valor Máximo 

3 R$ 25.000,00 R$ 76.000,00 

4 R$ 44.600,00 R$ 166.000,00 

5 R$ 43.600,00 R$ 184.000,00 

1. Cotas de bolsas CAPES/DS 

2. Nº de Discentes (Ms e/ou Dr) 

3. Nº de Docentes Permanentes 

4. Alcance de Metas 

 



2. Recursos do PROAP/CAPES  

 Passagens e diárias por meio do SCDP; 

 Taxas de inscrição de eventos, mediante empenho 
(no mínimo 10 dias de antecedência do prazo de 
vencimento); 

 Bolsa auxílio para estudantes para eventos 
científicos ou trabalhos de campo (taxa de inscrição, 
transporte, hospedagem e alimentação); 

 Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica (Tradução 
de artigos científicos;  impressão de livros, 
manutenção de equipamentos, impressão de 
cartazes, banners, encadernações, dissertações e 
teses,...); 

 Aquisição de material de consumo (expediente e 
laboratório) 

Utilização dos Recursos 



 Custeio das despesas das bancas de defesa, 
enquanto aguarda a liberação dos recursos 
da CAPES; 

 Operacionalização dos Recursos do PROEX – 
Experiência dos PPGs em Engenharia 
Mecânica (Prof. Dr. Armando Gonçalves) e 
Química (Prof. Dr. Hugo Olmedo)  

 

Data: 02/04/15 – Quinta-feira 

Local: Sala dos Conselhos 

 

Reunião dos Programas do PROEX 



3. Bolsas PNPD e PROPG/CAPES 

 Bolsas PNPD CAPES não implementadas 
até 15 de abril de 2015 serão 
redistribuídas aos demais Programas de 
Pós-Graduação, respeitando as áreas 
prioritárias (Grupo 1 e Grupo 2) 

 Remanejamento/Empréstimo de cotas de 
Bolsas CAPES DS entre PPGs (existência 
de bolsas disponíveis no mês para 
implementação no mês subsequente) 

    Prazo: até 15 de abril de 2015 

 

 



3. Remanejamento de Bolsas CAPES DS 

Ofício 

PROPG 

De Nivel de 

Bolsa 

Quantidade 

de Bolsas 

Para 

048 Geografia Mestrado 2 Ciência da 

Informação 

048 Ciência da Informação Doutorado 2 Geografia 

048 Ciência da Informação Doutorado 1 História 

048 Ciência da Informação Doutorado 1 Sociologia 

Política 

050 Economia Mestrado 3 Contabilidade 

050 Educação Física Doutorado 3 Saúde Coletiva 

062 Nutrição Metrado 5 Educação Física 

062 Urbanismo, História e 

Arquitetura da Cidade 

Mestrado 3 Arquitetura e 

Urbanismo 

062 Literatura Doutorado 2 Inglês: Estudos 

Linguísticos e 

Literários 

  Geografia Mestrado 1 Psicologia 

  Psicologia Doutorado 1 Geografia 

Cotas não ocupadas em 31/03/15: 
25 MS e 79 DR 



3. Bolsas CAPES/PROPG 

Bolsas CAPES/PROPG (Ms= 31; Dr= 29): 

 

 Bolsas de Internacionalização (Dr=2; Ms=3); 

 Bolsas Demandas de Cursos Novos (Dr=1; 
Ms=6); 

 Bolsas Emergenciais (até 12 meses), para 
estudantes em situação de vulnerabilidade 
econômica, com o compromisso do PPG em 
conceder bolsa para o estudante após o  
término da concessão inicial; 

 Bolsas Demandas dos PPGs (até 12 meses). 

 

 



3. Cotas Adicionais de Bolsas Dr 

 Suspensão da concessão adicional de cotas 
de bolsas de doutorado no país em função 
do envio de discentes para realização de 
estágio no exterior (Bolsa PDSE) 

 

 Solicitações postadas até 31/03/2015 serão 
consideradas para concessão de cotas 
adicionais de bolsas CAPES DS ao PPG 

 



 Interesse de adesão do PPG no PAEC/OEA 
(Nº de bolsas disponibilizadas pelo próprio 
PPG para estudantes da América Latina) 
até o dia 10 de abril de 2015 

 Seleção dos Candidatos em 2 etapas: 

Etapa 1: Priorização inicial pelos PPGs; 

Etapa 2: Seleção pela OEA/Grupo de Coimbra 

 Proficiência em língua estrangeira até o 
final do primeiro ano do curso 

4. Programa PAEC/OEA/Grupo de 
Coimbra) 



5. Editais de Seleção de Ms e Dr 

 

 

 Os editais necessitam atender aos princípios de 
isonomia, impessoalidade, transparência e 
publicidade. 

 Proposta de Resolução da CPG/UFSC para 
normatizar os editais de seleção 

 

 

Demandas do Ministério Público Federal: 

 10/07/2013 – Maurício Pessutto;  
 11/09/2013 – André Stefani Bertuol  
 24/05/2014 – Ana Lúcia Hartman;  
 28/07/2014 – André Stefani Bertuol;  
 18/02/2015 – André Stefani Bertuol; 
 10/03/2015 – Daniele Escobar. 

 

 



Diretrizes para Editais de Seleção 

1. Etapa prévia com alguma forma de 
avaliação cega (sem que o avaliador tenha 
acesso à identificação do candidato): 

 Prova escrita: a resposta correta ou o gabarito 
correto e a pontuação de cada questão devem ser 
publicados; as notas devem ser sempre objetivas. 

 

 Projeto de pesquisa: o nome do autor não pode 
ser identificado; a mesma comissão deve avaliar 
todos os projetos e deverá ser composta por, no 
mínimo, 3 (três) professores; a nota final deverá ser 
a média das notas atribuídas pelos membros da 
comissão. 



Diretrizes para Editais de Seleção 

2. A avaliação do Curriculum Vitae deve ser 
realizada pela mesma comissão 
avaliadora, que analisará todos os 
candidatos. 

 

3. Os critérios de pontuação da Prova 
Escrita, Projeto de Pesquisa, Curriculum 
Vitae e da Arguição do 
Currículo/Memorial/Projeto devem ser 
previamente estabelecidos e publicados 
no edital de seleção. 



Diretrizes para Editais de Seleção 

4. Definir no edital quantas vagas cada 
professor (ou Linha de Pesquisa ou Área de 
Concentração) pode oferecer e em quais 
assuntos está disponível para orientar. 

5. Divulgar no edital os critérios e o peso de 
cada etapa de avaliação, devendo ser 
atribuída nota para cada etapa de avaliação.  

6. Nos critérios de avaliação de projetos, deve 
constar a exigência de “adequação aos 
temas de pesquisa dos professores 
orientadores”. 



Diretrizes para Editais de Seleção 

7. Calendário de avaliação deverá prever os 
prazos para os pedidos de revisão das 
etapas de avaliação ou provas, bem como 
a forma de solicitação desta revisão; 
informar os prazos de divulgação do 
resultado da revisão. 

8. Nos recursos interpostos, os examinadores 
devem elaborar respostas de forma clara e 
fundamentada. 

9. A cada etapa de avaliação ou provas 
divulgar o nome e nota de cada candidato.  



Diretrizes para Editais de Seleção 

10. Ao final de cada etapa das provas deverão 
ser divulgadas as notas e a ordem de 
classificação dos candidatos. 

11. No final da seleção, divulgar a lista dos 
candidatos aprovados com as respectivas 
notas, mesmo que nem todos possam ser 
admitidos no Programa, considerando o 
número de vagas disponíveis.  

12. Divulgar o nome da comissão de seleção 
que deverá ter, no mínimo, três 
componentes e todos deverão participar 
de todas as etapas de avaliação. 



6. Expansão da Pós-Graduação 

Início no primeiro semestre de 2025: 
 Engenharia e Ciências Mecânicas – Campus de 

Joinville/SC 

 Engenharia de Transporte e Gestão 
Territorial – Campus de Florianópolis/SC 

 Oceanografia – Campus de Florianópolis/SC 
 

Início no segundo semestre de 2015: 
 Energia e Sustentabilidade – Campus de 

Araranguá/SC 

 Mestrado Profissional em Desastres 
Naturais – Campus de Florianópolis/SC 

 Mestrado Profissional em Direito – Campus de 

Florianópolis/SC 

 

Novos Programas de Pós-Graduação 



6. Expansão da Pós-Graduação 

Diligência Documental: 
 Mestrado Profissional em Informática em 

Saúde – Campus de Florianópolis/SC 
 

Reconsideração ao CTC/CAPES: 
 Ecossistemas Agrícolas e Naturais – Campus de 

Curitibanos/SC 

 Ciência Animal – Campus de Curitibanos/SC 

 Ciências Agrárias: Sistemas Integrados de 

Produção Agropecuária - Campus de Florianópolis/SC 

 

Propostas de APCN na CAPES 



6. Expansão da Pós-Graduação 

 Aguardando calendário da DAV/CAPES 

 Apoio da CAP/PROPG na elaboração das 
Propostas (AC/LP, Estrutura Curricular, 
Regimento, Normas de Credenciamento, 
Credenciamento dos docentes)  

 Prioridade: Propostas para atender 
demandas dos novos Campus da UFSC e de 
áreas/ departamentos ainda não 
contempladas nos Programas existentes 

 Evitar a divisão de Programas de Pós-
Graduação existentes, diante dos problemas 
de infraestrutura, TAES nas Coordenadorias,  

 

 

Novas Propostas de APCN 



6. Expansão da Pós-Graduação 

Propostas em Fase de Elaboração 

Campus de Joinville/SC: 

 Mestrado em Sistemas de Automação  

Campus de Araranguá/SC: 

 Mestrado em Fisioterapia 

Campus de Blumenau/SC: 

 Mestrado em Engenharia de Automação 

Campus de Florianópolis/SC: 

 Mestrado em Artes Cênicas 

 Mestrado em Fonoaudiologia 
 



7. Credenciamento e Recredenciamento 

 Mudança no período de avaliação da 
CAPES (Trienal para Quadrienal); 

 

 Necessidade de rever o período de 
credenciamento e recredenciamento 
dos professores (2 anos?). 

 

 



8. Nome Social dos(as) Estudantes 

 Adaptação em andamento do CAPG 
para melhor contemplar o nome social 

 Nome social nos documentos de uso 
interno (Lista de chamada, cartaz da 
defesa,.... ) 

 Nome civil é mantido nos documentos 
oficiais e para uso externo (Diploma, 
ata da defesa, Histórico, ... 

 

 





9. II SIIEPE - SUL 

 II Seminário Internacional de 
Interdisciplinaridade no Ensino, na 
Pesquisa e na Extensão 

 Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-
Graduação da Região Sul 

 Jornada de Coprodução Digital 

Período: 27 a 30 de abril de 2015 
Local: Centro de Eventos da UFSC 
Tema: Interdisciplinaridade: 
Inovação Social e Tecnológica 
Apoio: CAPES, e FAPESC 
http://www.siiepe2015.ufsc.br/ 

http://www.siiepe2015.ufsc.br/


9. II SIIEPE - SUL 



10. Assuntos Gerais 

10.1. Consulta Pública da Resolução sobre o 
Programa de Serviço Voluntário na UFSC 
(Acessar, criticar e sugerir alteração) 
 

10.2. Consulta Pública da Resolução sobre o 
Bolsa de Ensino de Pós-Graduação para 
Docentes da UFSC (Acessar, criticar e sugerir 
alteração) 
 

10.3. Instruções básicas para TCC, Artigo e 
Relatório de Pesquisa de Curso de 
Especialização ( a ser disponibilizado no site 
da PROPG/UFSC) 


