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IMPORTAÇÃO DO DADOS 

 No processo de migração, vários dados foram 
perdidos ou alterados.  
Por exemplo:  
• Períodos de orientação cadastrado com a mesma data 
(01/01) 
• Vínculo com os orientadores. 
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PREENCHIMENTO DO CURRÍCULO LATTES  

– Ordem de autores 

– Nome escrito errado ou omisso 

– Dados do artigo: páginas sem consonância com o 
que foi publicado 

– Artigos aceitos que foram importados 
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INSTABILIDADE DA PLATAFORMA 

"O sistema comportou-se de maneira inesperada e por isso não foi possível 
realizar com sucesso a operação selecionada...".  

Verificação de dados aponta ausência de informações obrigatórias, as quais 
se encontram no próprio sistema. 

Frequente reinserção de dados ou conferência constante de informações já 
lançadas e aparentemente gravadas na Plataforma. 
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• O sistema impede a inclusão de dados obrigatórios 
que aparecem como ausentes:  

– Isso ocorre por falha do sistema (Mensagem de erro: O 
sistema comportou-se de maneira inesperada e por isso 
não foi possível realizar com sucesso a operação 
selecionada...)  

– Mensagem de que o discente ou participante externo já 
estão vinculados a alguma produção ou projeto. 

 

 

 

GRAVAÇÃO DE DADOS 
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CONFERÊNCIA 
 

• Os erros apontados pelo sistema de verificação dos dados não 
correspondem ao que foi lançado. 
 

•Por exemplo: em alguns projetos de pesquisa, aparece a pendência de que 
deve possuir um responsável, sendo este um docente ou participante externo 
do programa. No entanto, ao verificar o item “Projetos de Pesquisa”, percebia-se 
que a informação havia sido incluída. 
 
•Discente que já haviam finalizado o vínculo, mas que ainda estavam no projeto 
de pesquisa do docente. Finalizava o vínculo do discente, mas a plataforma não 
reconhecia ou corrigia o erro. (projeto de pesquisa – desvincular discente, além 
de corrigir o período de vínculo) 
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SUPORTE TÉCNICO 

Contato permanente com os técnicos da CAPES  
• Problemas da Plataforma não permitem avançar na 
resolução dos mesmos.  

 

"Fale Conosco" da CAPES 
 
Página de autoatendimento do MEC  
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INADEQUAÇÃO 
 

Mudança de situação de um mesmo indivíduo: 
 
• Participante externo a docente 
• Aluno de IC a mestrando 
• Discentes titulado que tem produção passam a ser   
   participante externo. 
 
Tem que finalizar o período de vínculo dele e cadastrá-lo como 
participante externo. 
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FERRAMENTA – INÍCIO DO VÍNCULO 

Frequentemente  aparece como inadequada na lista de 
“pendências” 
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MANUTENÇÃO 
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CERTEZAS E INCERTEZAS 

Desperdiçamos muito tempo 
 
Incerteza sobre a garantia de que as informações a serem 
chanceladas pelas coordenações e universidades correspondam 
ao que efetivamente foi lançado pelos Programas. 
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OBRIGADA 



 


