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NOTA 

 

Os participantes do Fórum de Coordenadores de Pós-graduação Norte e Sul, ligados à 

área Linguística e Literatura (41), dirigem-se à Diretoria de Avaliação da Capes para manifestar 

sua preocupação com um aspecto técnico do processo de avaliação, relacionado à coleta de 

informações sobre os Produtos Técnico-tecnológicos (PTT). A mudança de status de 

determinados itens bibliográficos (como, por exemplo, as coletâneas) que, para efeito da 

próxima avaliação, serão considerados como produção técnica, tem exigido extrema atenção 

dos coordenadores durante o preenchimento desse formulário na Plataforma Sucupira. O 

trabalho mecânico que os coordenadores têm de executar, verificando um a um os itens de 

produção do corpo docente, mediante uma nova tipologia para a avaliação, para então alocá-

los (no caso da produção 2020) ou realocá-los (no caso da produção de 2017 a 2019) 

corretamente na Plataforma Sucupira, demanda tempo e concentração desmedidos. Além de 

essa operação de mudança manual do tipo da produção ser quase impraticável no caso de PPGs 

de grande porte, especialmente em razão da elevada quantidade de coletâneas produzidas na 

área, é grande o risco de informações importantes serem perdidas no processo, pois, além do 

redobrado esforço mencionado, resta o problema de que as plataformas que abrigam tais 

registros (Lattes e Sucupira) tratam diferentemente esse tipo de produção. Após intensos 

debates no âmbito do Fórum, ficou claro para os participantes que esse problema poderia ser 

superado com soluções técnicas que: 1) automatizassem, com um recurso “de-para”, a 

transformação dos produtos bibliográficos em PTT; e 2) propiciassem uma migração menos 

problemática de informações da Plataforma Lattes para a Sucupira, convertendo 

automaticamente em produção técnica os itens bibliográficos específicos assim classificáveis. 

Evidentemente, isso exigiria tanto a implementação técnica desse recurso automático na 

Plataforma Sucupira, no primerio caso, quanto uma política de cooperação entre Capes e CNPq 

(agências responsáveis pelas ferramentas), no segundo caso. E é o que esperamos. Pelo exposto, 

o Fórum de Coordenadores de PPGs das regiões Norte e Sul solicita à Coordenação de Área que 

pondere sobre esse problema junto à Diretoria de Avaliação da Capes e considere nossos 

encaminhamentos. 
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