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EDITAL Nº7/2022/SECOGEGC/CTC/UFSC 
 

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ACADÊMICAS ESTRATÉGICAS DO PPGEGC 
COMISSÃO DE ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA SUCUPIRA 

 
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade 
Federal de Santa Catarina torna público o presente edital simplificado para abertura de 
inscrições para participação em atividade acadêmica estratégica (AAE), visando à seleção de 
alunos para participação da COMISSÃO DA PLATAFORMA SUCUPIRA – quadriênio 2021-
2024, sob a coordenação do Professor ROBERTO CARLOS DOS SANTOS PACHECO, 
coordenador do Programa. 
 
A plataforma Sucupira é uma ferramenta que serve de referência para o Sistema Nacional de 
Pós-Graduação (SNPG) do Brasil. Por meio dela é possível coletar informações, realizar 
análises e avaliações com uma fonte segura e transparente de dados sobre Avaliação 
Quadrienal, Coleta, Qualis, além de oferecer a lista de cursos avaliados e reconhecidos, 
informações e estatísticas da CAPES e da pós-graduação.  
 
A seleção será realizada com base nos requisitos e critérios a seguir estabelecidos. 
 
1. OBJETO 

Participação em Comissão de Levantamento, Cadastro, Atualização e 
Acompanhamento dos dados da Plataforma Sucupira Quadriênio 2021-2024 do 
PPGEGC, gerando a base de dados para avaliação do programa desses 4 anos. 

 
2. PERFIS DE PARTICIPAÇÃO E CRÉDITOS ACADÊMICOS 
 
2.1. Perfil de Participação na Comissão da Plataforma Sucupira 

Para participação na “Comissão da Plataforma Sucupira”, o discente do PPGEGC 
deverá indicar em qual perfil deseja participar, entre os seguintes previstos: 

 
Quadro 1 – Perfis, cargas horárias, créditos e vagas. 

Perfil Carga Horária Créditos Vagas 

Assistente de cadastro 100h 2 6 

Coordenador 120h 3 1 

Desenvolvedor 100h 2 2 

 



Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Trindade. CEP: 88040-900 – 
Florianópolis/SC – Telefone: 48 3721-2450 – ppgegc.ufsc.br – ppgegc@contato.ufsc.br 

 

i. Para declaração do seu perfil de interesse e demais informações, o candidato deverá 
preencher o Formulário de Inscrição, conforme modelo no Anexo I. 
 

ii. As responsabilidades e competências necessárias para cada perfil estão descritas no 
Anexo II. 
 

iii. Em qualquer dos perfis, o participante deve conhecer estrutura de dados do 
Currículo Lattes e ter disponibilidade para buscar as informações complementares 
das produções, sobretudo zelo para termos as informações mais completas das 
produções do PPGEGC.  

 
2. CRONOGRAMA 
 

Atividade Data Local 

Lançamento do Edital 25/03/2022 
Site do PPGEGC 

Listas de e-mail dos alunos do 
Programa 

Período para inscrição 25/03/2022 a 04/04/2022 ppgegc@contato.ufsc.br 

Inscrições homologadas 05/04/2022 
E-mail de confirmação para 

inscritos 

Realização da primeira 
reunião de alinhamento 

07/04/2022 
On-line (site enviado para os 

inscritos homologados) 

Divulgação do resultado 
final 

08/04/2022 Site do PPGEGC 

Treinamento da equipe 11/04/2022 
On-line (site enviado para os 

inscritos homologados) 

 
4. DO CRÉDITO ACADÊMICO 

4.1. O crédito acadêmico concedido depende do perfil de atuação na Comissão, conforme 
descrito no Quadro 1; 

4.2. A concessão do crédito acadêmico é condicionada à participação do aluno conforme 
carga horária prevista no Quadro 1 para sua respectiva função. 

5. DOS REQUISITOS 

5.1. Estar regularmente matriculado no curso de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 
Conhecimento da UFSC em nível de doutorado ou mestrado. 

5.2. Ter disponibilidade para participar integralmente das atividades previstas para o perfil 
desejado, conforme apresentado no Anexo II.  

5.2.1. As atividades são distribuídas entre os participantes da comissão e o horário é 
flexível, permitindo ao discente organizar-se em sua rotina. 

6. DA INSCRIÇÃO E DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS (OBRIGATÓRIA)  

6.1. As inscrições ocorrerão no período de 25/03/2022 a 04/04/2022 exclusivamente via e-
mail. 
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6.2. Para a inscrição no processo seletivo é necessário o envio de informações para o e-mail 
(ppgegc@contato.ufsc.br) no assunto do e-mail deverá constar: “Inscrição Comissão 
Plataforma Sucupira - Nome completo do(a) aluno(a) – nível curso”. 

6.3. Informações necessárias para a inscrição em conformidade com Anexo 1. 

7. DA SELEÇÃO 

7.1. Critérios de avaliação: análise da experiência do aluno em projetos anteriores afins e 
distribuição nos perfis, em conformidade com a demanda e necessidade existente. 

7.2. Participação na reunião a ser realizada em 07/04/2022 às 14 horas on-line. 

8. DOS RESULTADOS 

Os resultados serão publicados em 08/04/2022, no Site do PPGEGC e Listas de e-mail dos 
alunos do Programa. 

 

Florianópolis, 25 de março de 2022. 

 

 

 

Roberto Carlos dos Santos Pacheco 
Coordenador do PPGEGC
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ANEXO I 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA  

COMISSÃO DA PLATAFORMA SUCUPIRA 
 

Nome completo do aluno(a)  

Matrícula  

E-mail  

Fone (whatsapp)  

Nome do(a) orientador(a)  

Curso (   ) Mestrado   (   ) Doutorado 

Ano de ingresso  

Função pretendida 
(   ) Assistente de cadastro 
(   ) Coordenador 
(   ) Desenvolvedor 

Experiência anterior em 
projetos semelhantes à 
Comissão da Plataforma 
Sucupira (200 palavras)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Declaro que: 
 
(   ) Li o Edital, estou de acordo com o disposto e ciente de que minha inscrição só será 

completa com o envio deste formulário preenchido, assim como sou responsável por 
checar as informações de cronograma do presente e comparecer na data de 
agendamento da primeira reunião de alinhamento. 

 
(   ) Disponho de tempo e competências necessárias para a realização das atividades, 

conforme descrito no Anexo I deste Edital. 
 
Assinatura: 
 
 
Data:  
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ANEXO II - PERFIS, RESPONSABILIDADES, CARGA HORÁRIA E CRÉDITOS DA ATIVIDADE ESTRATÉGICA 
 

RESPONSABILIDADES COMPETÊNCIAS 

Assistente de Cadastro 

i. Coleta e importação das produções do PPGEGC do ano 2021 e 
2022 na Plataforma Sucupira; 

ii. Registro de informações sobre questões que destacam o PPGEGC 
na web: livros, projetos sociais, programas de Extensão, 
intercâmbios, patentes, trabalhos internacionais, premiações, 
eventos organizados, etc. 

• Ter conhecimento das informações disponibilizadas no 
Currículo Lattes; 

• Ter disponibilidade para buscar as informações 
complementares das produções do quadrimestre 2021-2024 
ainda não importadas; 

• Ter disponibilidade para contatar os autores se necessário na 
busca e informações sobre suas obras. 

Coordenador 

i. Coordenação das atividades de cadastro e envio dos dados da 
Plataforma SUCUPIRA 2021 

• Ter disponibilidade para auxiliar e orientar os demais na busca 
das informações complementares; 

• Ter habilidade de liderança e relacionamento interpessoal para 
conduzir o grupo e interagir com os docentes e coordenação; 

• Fazer a gestão das atividades, distribuindo as tarefas, definindo 
prazos e garantindo o cumprimento do planejamento. 

Analista e desenvolvedor 

ii. Desenvolvimento de ferramentas de apoio a gestão e 
acompanhamento das tarefas. 

• Ter disponibilidade e capacidade para desenvolver ferramentas 
que auxiliem a gestão e a execução das pesquisas, 
principalmente nas informações não disponíveis nos meios 
comuns; 
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• Auxiliar no desenvolvimento de relatórios para auxiliar na 
gestão das atividades e melhor aproveitamento da equipe para 
as tarefas que não podem ser automatizadas; 

• Desejável discente da área de EC e que tenha conhecimento em 
alguma linguagem de programação. 

 
 


