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ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO SUCUPIRA – ANO 2020
Prezado Professor,
Estamos preenchendo o Relatório de Avaliação do PPGO na Plataforma Sucupira, e necessitamos
organizar um conjunto de informações, de cada um dos Docentes, para melhor expressar as
atividades vinculadas ao programa.
Neste sentido, solicitamos:
a) Em primeiro lugar, que revise atentamente sua produção bibliográfica na plataforma
Lattes, verificando se todas as informações estão lançadas para o ano de 2020. É
fundamental que TODOS os dados da produção sejam informados (nº de páginas, página
inicial e final, ISBN, editora, data, autores etc.). Acessaremos os dados da sua produção
importando-a diretamente do Lattes.
b) Em segundo lugar, que seja preenchido o formulário abaixo e enviado,
IMPRETERIVELMENTE, até dia 15 DEZEMBRO de 2020 , para o seguinte e-mail:
ccpofqg@furg.br
c) As informações devem ser preenchidas com o máximo de detalhes possível.

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – ANO 2020
NOME DO DOCENTE:
DATA DE VÍNCULO COM O PPGO:

ATUAÇÃO ACADÊMICA
Indicar o número de Orientados
Doutorado:
Mestrado:
Iniciação Científica:
Graduação:
Indicar a atividade letiva na Graduação
Carga Horária Anual (total em horas):
Nome e Número de Disciplinas:
OBS: Somente mencione aquelas disciplinas em que você é responsável no curso de Graduação ou que teve sob sua
responsabilidade mais de 50% da carga horária.
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CADASTRO DE DISCENTES DE GRADUAÇÃO
Compreende:
•

Alunos de graduação participantes de projetos, monitores ou bolsistas de iniciação científica que possuem
produção intelectual com o orientador no ano base 2020. Possuidores ou não de bolsa.

•

Matriculados em cursos de graduação em 31.12.2020.

OBS.: alunos de graduação titulados no final do primeiro semestre/2020 devem ser cadastrados como participantes
externos.

DISCENTES
NOME
COMPLETO

CPF

ANO DE
NASCIMENTO

DATA DA
MATRÍCULA

CURSO DE
GRADUAÇÃO

BOLSISTA
(SIM/NÃO –
AGÊNCIA)

CADASTRO DE PARTICIPANTES EXTERNOS
Titulação mínima: Graduação
Compreende:
• Alunos de graduação titulados até o final do primeiro semestre/2020;
• Diplomados em qualquer curso de graduação (com ou sem vínculo empregatício);
• Alunos de outros Programas de Pós-Graduação;
• Alunos de pós-graduação de outras universidades;
• Docentes de outros Programas de Pós-Graduação da mesma universidade;
• Docentes de outras instituições.

PARTICIPANTES EXTERNOS
NOME
COMPLETO

CPF

IES1

TITULAÇAO2

ANO3

IES4

ÁREA DE
CONHECIMENTO5

Instituição de origem
Titulação máxima (identificar o nível: graduação, mestrado ou doutorado)
3 Ano em que obteve o título
4 Instituição em que obteve o título
5 Área de conhecimento (ver tabela CNPq/CAPES)
1
2
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PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Total de Trabalhos:

Total de Citações :

Plataforma das Informações: Scopus ( )

Fator H:

Publons ( )

Outros ( especifique )

Link ORCID (se não possuir criar em https://orcid.org/):

PRODUÇÃO INTELECTUAL EM 2020
Prezado Docente, toda produção é extraída do currículo lattes quando de sua importação para o COLETA-CAPES.
No entanto, o Docente que participa em outro(s) programa(s) precisa indicar apenas as produções intelectuais que
deverão ser aproveitadas neste Programa de Pós-Graduação. As produções intelectuais vinculadas a outro Programa
devem ser mantidas de fora, pois produções consideradas por PPG’s distintos poderão ser vetadas quando da
avaliação na CAPES.
Obs: Vale lembrar que poderemos ser penalizados pela CAPES por aproveitar artigos que sejam gerados em outro
Programa, que não sejam oriundos do PPGO ou tenham alunos nossos envolvidos.

ARTIGOS CIENTÍFICOS EM PERIÓDICO: Indicar apenas os que deverão ser considerados
Referência do artigo
(Copiar do lattes)1

Qual projeto de pesquisa a
produção é vinculada?
(citar o projeto)

A produção é vinculada a
trabalhos de Tese ou
Dissertação de alunos do
programa? (Sim/Não)

Caso algum autor do artigo possuir abreviação que não permita a perfeita identificação do mesmo, favor escrever o
nome por extenso.
1

TRABALHOS EM ANAIS: Indicar apenas o que deverão ser considerados

Referência do trabalho
(Copiar do lattes)1

Qual projeto de pesquisa a
produção é vinculada?
(citar o projeto)

A produção é vinculada
a trabalhos de Tese ou
Dissertação de alunos
do programa?
(Sim/Não)

1 Caso algum autor

da produção possuir abreviação que não permita a perfeita identificação do mesmo, favor escrever
o nome por extenso.
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OUTRAS PRODUÇÕES (livro, capítulo de livro, organização de evento, artigo em revista ou
jornal, programa de TV): Indicar apenas o que deverão ser considerados
Qual projeto de pesquisa a
produção é vinculada? (citar o
projeto)

Referência da produção
(Copiar do lattes)1

A produção é vinculada
a trabalhos de Tese ou
Dissertação de alunos
do programa?
(Sim/Não)

1 Caso algum autor

da produção possuir abreviação que não permita a perfeita identificação do mesmo, favor escrever
o nome por extenso.

NOVOS LABORATÓRIOS E/OU EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM 2020
Os docentes devem indicar mudanças realizadas em laboratórios (ampliações, novos espaços etc.) e relacionar todos
os equipamentos adquiridos durante o ano de 2020, independente da fonte do recurso utilizado para aquisição. Isto é
muito importante para que possamos enfatizar avanços relativos à infraestrutura e melhorias de condições para
nossos alunos.

Modelo:
Título do projeto:
Coordenador do projeto:
Equipe do projeto:
Edital:
Agência de fomento:
Valor recebido:
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

VALOR

LOTADO NO LABORATÓRIO
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PROJETOS APROVADOS E RESPECTIVOS RECURSOS CAPTADOS EM 2020
Informar os projetos encerrados, em andamento e novos com base naqueles informados no COLETA-CAPES 2019.
Informar também a entrada ou saída de participantes do projeto. Identificar ao lado do nome se o projeto é de
Extensão ou Pesquisa.

Modelo:
Título do Projeto:
Situação:
Resumo:
Coordenador do projeto:
Edital:
Agência de fomento:
Equipe do projeto:
NOME DO MEMBRO

DATA INÍCIO DO VÍNCULO

DATA FIM DO VÍNCULO (se houver)

ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL
Indicar com detalhes informações sobre estágio pós-doutoral realizado em 2019/2020 ou previsão de saída para este
tipo de atividade.

OUTRAS ATIVIDADES/INFORMAÇÕES
Favor responder da forma mais completa possível aos itens abaixo, indique links, páginas de internet etc., se
pertinente.

Participação em comissões científicas nacionais de avaliação:
Diretorias de associações científicas nacionais e internacionais:
Diretorias, comitês, comissões ou consultoria ad hoc em agências de fomento de âmbito
nacional ou estadual:
Comissões editoriais de periódicos qualificados (B2 ou superior):
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Comissões científicas de eventos internacionais e nacionais:
Revistas para as quais foi consultor ad hoc no ano:
Qual:
Período:
Participação na produção de material didático.
Criação de produtos e processos tecnológicos (ex.: softwares etc.)
Estabelecimento de parcerias com as redes de ensino; atuação em ações de formação de
profissionais para os sistemas de ensino:
Assessorias diversas (ONGs, outras instituições, etc.)
Ações de integração e cooperação com outros programas de pós-graduação e com outros
centros de pesquisa e desenvolvimento profissional (como IFs, etc).
Convênios e as parcerias desenvolvidas no seu laboratório ou núcleo de pesquisa.
Integração com a graduação: especificar se o seu laboratório ou núcleo desenvolve e quais são
as atividades que integram a graduação com a pós-graduação.
Infraestrutura: informações sobre equipamentos e outros recursos de ensino e pesquisa, bem
como os recursos de informática utilizados nos seus núcleos/laboratórios.
Ensino a distância: informar as atividades desenvolvidas na modalidade de ensino a distância ou
usando TIC.
Número de alunos de IC e número de alunos de Monografia (mesmo sem bolsa) que orientou.
Iniciação Científica:
Tutoria:
Monografia:
Palestra e/ou disciplina ministrada em outras instituições ou em eventos científicos.
Entrevistas em jornais, rádio ou televisão.
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Apresentações orais/paineis em eventos científicos de caracter internacional e seminários em
Instituições no exterior:

Informe suas atividades de gestão na FURG (2020):
( ) No IO
( ) Na graduação (cargos/comissões/coordenações etc.)
( ) Na pós-graduação (cargos/comissões/coordenação,etc.)
Intercâmbios, convênios, viagens técnicas, participação em congressos (finalidade, data e local):
Atração de docentes visitantes Brasileiros em nível de pós-doutorado (nome, período, número no
triênio):
Atração de Professores Visitantes Estrangeiros (nome, período, número no triênio):
Envio de alunos para doutorado sanduíche no exterior (Nomes/local do sanduiche no triênio):
Participação em congressos no exterior com apresentação de trabalhos (número no triênio):
Organização de eventos internacionais:
Exerce função de consultoria científica (representante de área FAPERGS, CNPq, CAPES – com
portaria específica):
Captou bolsas de pós-graduação adicionais às cotas do Programa:
Produziu alguma patente:
Número de disciplinas na graduação:
Carga horária anual na graduação:
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DEFESAS / ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS
(Repetir se for mais de uma)

Nível (Mestrado/Doutorado): Mestrado
Discente:
Título da Tese/Dissertação:
Orientador:
Coorientadores:
Qual projeto de pesquisa a produção é vinculada?
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