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Aos/As:
Diretores(as) de pesquisa e pós-graduação
Coordenadores(as) de pós-graduação
Secretário(as) de Ensino de pós-graduação.

Assunto: Coleta de Dados na Sucupira, referente ao
ano de 2021, e Avaliação de Propostas de Cursos
Novos - APCN - de Pós-Graduação stricto sensu com
respectivo calendário.

COLETA DE DADOS NA SUCUPIRA 2021
Por meio do Ofício n° 736/2021-GAB/PR/CAPES, de 24 de novembro de 2021, a CAPES informou
sobre a coleta de Dados na Plataforma Sucupira, referente ao ano de 2021, conforme disposto na
Portaria n°190, de 24 de novembro de 2021. A publicação da Portaria nº190, que tem por objetivo
estabelecer as datas para a coleta de dados da Plataforma Sucupira, bem como, a simplificação dos
dados a serem inseridos num primeiro momento.
Portaria n° 190, de 24 de novembro de 2021
ATIVIDADE

DATA

DESCRITIVO

COLETA - ano base 2021
Até 31/03/2022
Preenchimento e chancela dos dados:
• cadastrais do programa;
• docentes;
• discentes e
• trabalhos de conclusão

Serão informados pelos programas e chancelados
pelas pró-reitorias apenas os dados cadastrais do
programa; os docentes; os discentes e os trabalhos
de conclusão.

COLETA - ano base 2021
Até 31/03/2023
Preenchimento e chancela dos dados:
• projetos e linhas de pesquisa;
• disciplinas e
• produção intelectual

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.

“ A primeira informação de coleta dos 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.”

AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DE CURSOS NOVOS - APCN - DE PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU.
Portaria n° 195, de 30 de novembro de 2021
Esta portaria dispõe sobre a “Avaliação de Propostas de Cursos Novos - APCN - de Pós-Graduação
stricto sensu”. Disciplina sobre o processo de avaliação; proposta submissão; avaliação; pedidos de
reconsideração; decisão dos pedidos de reconsideração; recursos; divulgação dos resultados;
reconhecimento pela câmara de educação superior do Conselho Nacional de Educação; Início de
funcionamento dos novos Programas ou Cursos; disposições transitórias e disposições finais.
Portaria n° 196, de 30 de novembro de 2021
Esta Portaria “Institui o calendário da CAPES para submissão e análise de propostas de cursos novos
- APCN/2022”.
ATIVIDADE

DATA

Publicação de Portaria para submissão das propostas de cursos
novos

30/11/2021

Publicação dos Documentos Orientadores de APCN

Até 20/12/2021

Período de submissão das propostas de cursos novos

03/01/2022 a 29/4/2022

Análise documental

02/05/2022 a 30/06/2022

Análise de mérito pelas comissões de área de avaliação

a partir de 01/07/2022

Que dezembro seja de boas energias!
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