
Cartilha de Curso
Objetivo: Capacitar os secretários dos programas de 
pós-graduação da UFSJ na coleta de dados para 
posterior alimentação da Plataforma Sucupira

Público Alvo: Secretários

Carga horária: 8

N° de vagas: 27

Período de realização: 07/06/2018

Modalidade: Presencial

Instrutores: Luizia Kellen Guimarães Garcia e Karina 
Fernandes Vale

Organização: SESED/DIDEP/PROGP

COLETA DE DADOS: 
TUTORIAL SUCUPIRA



-

☰

Curso | Plataforma Sucupira

Menu |Coleta Online

Compreendendo os itens do Menu/Coleta - Visão do Coordenador
de Programa

Coleta Online



No item “Coleta Online” aparecem opções de Menu que correspondem aos módulos
que estão disponibilizados na aba Portal Coleta.

que correspondem aos ícones da aba “Portal Coleta”.
A última opção do item Coleta Online é o

que apresenta duas funcionalidades:
o “Verificar/Enviar Dados” e o “Acompanhar Envio de Dados”.

A opção Coleta de Dados → Verificar/Enviar Dados permite o acompanhamento
do preenchimento dos dados do Coleta e o envio desses dados para a Capes após a
correção de todos os erros apontados na verificação. A partir deste link, o
coordenador visualizará a tela a seguir na qual é possível selecionar o ano para a
verificação e optar por ocultar ou não os avisos.

Programa
Pessoas
Produções Acadêmicas
Relatórios

Coleta de Dados,



Detalhes das implementações na verificação de pendências foram disponibilizados
no Boletim Sucupira nº 22 de 30 de junho de 2016.

A imagem abaixo apresenta a opção Coleta Online → Coleta de
Dados/Acompanhamento do Envio de Dados, que será utilizada depois que o
programa tiver corrigido e enviado os dados a Pró-reitoria para serem homologados
pelo Pró-reitor. Esse caminho viabiliza ao coordenador seguir o andamento do envio.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Menu | Coleta Online |Envio e Acompanhamento dos dados da
Coleta

Perfil coordenador

Esclarecimentos sobre o Envio

O novo processo de preenchimento do Coleta permite que a cada momento
informações do PPG sejam acrescentadas, modificadas e corrigidas.

Mas, em algum instante, deverá ocorrer um quadro final, a partir do qual não serão mais
possíveis alterações relativas aos dados de certo período. Para tanto, está previsto que,
ao longo do ano/semestre, será solicitado ao Coordenador do PPG conjuntamente com
o Pró-Reitor, conferência e consolidação dos dados que constam na plataforma
relativos a um ano/semestre anterior, e com isto proceder com a chancela daqueles
dados no sistema.

Quando for estabelecido esse momento de chancela e envio de dados do Coleta de um
determinado ano, o coordenador do PPG deverá utilizar a opção disponível no Menu
“Coleta Online” “Coleta de Dados” “Verificar/Enviar Dados”.

Observe que o Menu “Coleta Online” no cabeçalho superior reproduz o que é mostrado
nos ícones da aba “Portal Coleta”. Além dessas opções, há o item COLETA DE DADOS,
que deverá ser utilizado para a verificação/envio e acompanhamento dos dados do
Coleta.



Ao selecionar a opção Verificar/Enviar Dados:

O Sistema buscará as informações para verificar se há pendências. Caso haja
inconsistências no preenchimento do programa, serão apresentados os pontos de
incoerência, que poderão ser:

Erros São situações impeditivas de envio.

Avisos São apenas alertas e não impedem o envio.

Para corrigir a pendência, basta clicar no botão , que o sistema abrirá, em uma
nova aba, o menu no qual deverá ser corrigida a questão apontada pelo sistema.
Após salvar os dados e fechar a aba, a tela de verificação de pendências continuará

aberta. Para atualizar a lista de pendências, basta clicar no botão “Atualizar

Pendências” localizado no lado esquerdo de cada item da verificação de pendências.

Após a correção das pendências o coordenador passará para a etapa seguinte, o botão
próximo será ativado, para seguir para a próxima tela.



Envio Dados - Possibilita a última conferência dos dados que
foram inseridos na Coleta

Na tela seguinte será possível verificar os dados que foram preenchidos em cada
módulo. Nessa tela, há possibilidade de gerar um arquivo XLS. No final da tela
consta um termo de concordância com as especificações citadas.

Ao concordar com o termo marcando a caixa de seleção aparecerá o campo para que o
coordenador insira o seu CPF e a senha para encaminhar os dados a pró-reitoria para
homologação e envio a Capes.



Após o coordenador concordar com os termos estabelecidos para o envio, inserir o CPF e
a senha e enviar, aparecerá na próxima tela a mensagem de aviso que a edição dos
dados do programa estará bloqueada durante o processamento das informações por até
72hs.

Caso o coordenador tente acessar os dados do programa após encaminha-los à pró-
reitoria, enquanto os dados estiverem em processamento não será possível o acesso. A
liberação ocorre após o processamento.



Após o ENVIO dos dados a pró-reitoria o coordenador poderá
acompanhar a situação do envio.

Fique atento!

Enquanto o arquivo estiver em processamento (após o envio pelo coordenador) o
Pró-reitor não conseguirá visualizar os dados enviados.





Curso | Plataforma Sucupira

Menu |Solicitações

A Plataforma Sucupira permite que solicitações dos Coordenadores de Programas e Pró-
reitores sejam feitas pelo próprio sistema, no que diz respeito a demandas cotidianas dos
PPGs ou demandas específicas de cadastramento do Coleta.

Os onze (11) tipos de solicitações são mostrados tanto no perfil do Coordenador do
Programa como no perfil do Pró-reitor.

Cadastro de Veículos
Cadastro de Financiadores
Cadastro de Programa de Fomento Externo
Desativação de Curso/Programa
Mudança de Área Básica
Mudança de Nome de Programa
Mudança de Nome do Curso



Mudança de Data de Início do Curso
Registro de Início de Funcionamento
Início de Funcionamento de Minter/Dinter
Fim de Funcionamento Minter/Dinter

Tanto o(a) Coordenador(a) do Programa como o(a) Pró-reitor(a) podem fazer:
- a solicitação de veículos,
- o cadastro de financiadores e,
- o cadastro de programa de fomento.
Para esses três tipos de solicitações, não há necessidade de homologação pela Pró-
reitoria.
Após a solicitação, a Capes homologa essas informações, conforme mostrado no
esquema ao lado:

Tanto a Coordenação do Programa quanto a Pró-reitora também podem solicitar:
- o registro de início de funcionamento;
- a desativação de Curso/Programa;
- a mudança de data de início do Curso;
- a mudança de área básica;
- a mudança do nome do Programa ou do nome do Curso.
Para esses casos, se a Pró-reitoria fez a solicitação, ela não necessita homologar essa
mesma solicitação. Em seguida, a Capes analisa a solicitação (podendo homologar,
retornar ou recusar a solicitação).



Apenas a Coordenação do Programa tem a opção de:
- solicitar o início e o fim de funcionamento de Minter/Dinter.
A Pró-reitoria apenas homologa/retorna ou recusa essa solicitação.
A chancela é feita pela Capes, conforme mostrado a seguir:

Acompanhando de solicitações - Coordenação do Programa
A Coordenação do Programa poderá acompanhar a situação de cada solicitação
feita, ou seja: a homologar, homologada, recusada ou retornada por meio da aba
“Solicitações → Minhas últimas solicitações”.



Menu | Solicitações |Cadastro de Veículos

Vejamos então a primeira solicitação listada na Plataforma Sucupira: a solicitação de
cadastro de veículos.

A solicitação de cadastro de veículos serve tão somente para cadastrar periódicos novos
na plataforma Sucupira, conforme veremos mais adiante.

Na coleta será declarada a informação sobre o artigo científico e qual é o seu veículo de
publicação (os periódicos científicos). Com efeito, quando o Coordenador de um
Programa for inserir um novo artigo em periódico, a Plataforma Sucupira não admite que
qualquer informação seja inserida livremente no campo de ISSN/título. O Coordenador
apenas poderá escolher os periódicos que já estão previamente cadastrados na base de
periódicos da Plataforma Sucupira.

Fique Atento!

A produção bibliográfica chamada “artigo em periódico” é um dos tipos de produção
que os programas cadastram na plataforma Sucupira. Por ano, os programas de
pós-graduação brasileiros publicam inúmeros artigos científicos, nos quais os
professores ou estudantes divulgam os resultados das suas pesquisas acadêmicas.
Esses artigos são publicados em revistas ou periódicos científicos, que focam em
determinadas áreas do saber acadêmico. Cada revista tem um título e um ISSN, que
é o identificador único da revista, semelhante ao nosso CPF.

O ISSN é sempre formado por oito dígitos, divididos por um hífen entre o quarto e o
quinto dígito, no formato 1234-5678. Do primeiro ao sétimo dígito, sempre teremos
números de 0 a 9. No oitavo dígito, além dos números, admite-se também um X (por
exemplo, 2222-222X). Além disso, um mesmo periódico poderá ter mais de uma
versão: uma versão impressa, outra em formato eletrônico, por exemplo. Cada uma
dessas versões possui ISSN diferentes, e para a CAPES são dois registros
diferentes de periódicos, ainda que com o mesmo título.



A opção Solicitações > Cadastro de Veículos, conforme indicado a seguir:
Será utilizada quando houver necessidade de incorporar um novo periódico a base.

A próxima tela apresentará os campos da solicitação, para que o Coordenador de
Programa preencha os dados necessários.

Fique Atento!

O "título" é o nome completo do periódico.
1) Esse campo NÃO É PARA O TÍTULO DE NENHUM ARTIGO! O título aqui é
o título do periódico.
2) Não coloque abreviaturas. O nome do periódico deverá ser escrito por
completo.
3) Mantenha a formatação original do nome. Não coloque todas as letras
maiúsculas ou minúsculas. Se o periódico tem apenas letras iniciais maiúsculas,
coloque-as nesse formato.



Menu | Solicitações |Cadastro de Financiadores

A solicitação do cadastro de financiadores pode ser feita por dois caminhos:
Menu “SOLICITAÇÕES” ou no Módulo Programa - Menu Financiadores apresentado
no “Portal Coleta”, conforme indicado nas imagens a seguir.

Concluída a solicitação do cadastro do Financiador pelo coordenador do programa, a
Capes poderá homologar, recusar ou retornar a solicitação para que o programa faça
algum ajuste. Caso a solicitação seja homologada, ainda é necessário que o coordenador
solicite o cadastro do Programa de Fomento Externo relacionado ao Financiador.

Fique Atento!

Na Plataforma Sucupira, há distinção entre o Financiador e os programas a ele
vinculados, que recebem o nome de Programas de Fomento Externo.

O financiador é a Pessoa Física ou Jurídica (nacional ou internacional) que irá
financiar um projeto ou a dissertação/tese de um discente, por exemplo.

A Capes e o CNPq são Pessoas Jurídicas Nacionais e os programas de fomento a
eles vinculados são, por exemplo: Escola de Altos Estudos, PNPD, Pró-
Equipamentos, Edital Universal, etc.



Menu | Solicitações |Cadastro de Programa de Fomento
Externo

Concluída a solicitação do cadastro do Financiador pelo coordenador do programa, a
CAPES poderá homologar, recusar ou retornar a solicitação para que o programa faça
algum ajuste. Caso a solicitação seja homologada, ainda é necessário que o coordenador
solicite o cadastro do Programa de Fomento Externo relacionado ao Financiador.

Menu | Solicitações |Desativação de Curso/Programa

Pedidos de Desativação de Curso/Programa devem ser feitos utilizando o Menu
Solicitações.

Fique Atento!

Na Plataforma Sucupira, há distinção entre o Financiador e os programas a ele
vinculados, que recebem o nome de Programas de Fomento Externo.

O financiador é a Pessoa Física ou Jurídica (nacional ou internacional) que irá
financiar um projeto ou a dissertação/tese de um discente, por exemplo.

A CAPES e o CNPq são Pessoas Jurídicas Nacionais e os programas de fomento a
eles vinculados são, por exemplo: Escola de Altos Estudos, PNPD, Pró-
Equipamentos, Edital Universal, etc.



Menu | Solicitações |Mudança de Área Básica

Pedidos de Mudança de Área Básica são feitos utilizando o Menu Solicitações
EXCLUSIVAMENTE durante período estabelecido no calendário DAV, publicado na
página da CAPES no menu Avaliação.

A mudança de área básica é regulamentada pela Portaria CAPES nº 90/2015.

A mensagem: “Não existe um calendário ativo para a solicitação de mudança de área”
significa que a tentativa de solicitar mudança de área básica ocorreu em um período fora
do prazo proposto pelo calendário DAV.

Fique Atento!

Em caso de desativação de Curso/Programa é obrigatória a inserção de ofício
assinado pelo(a) Pró-Reitor(a) de Pós-Graduação, ou equivalente, direcionado para
a Diretoria de avaliação da CAPES. Após homologação do Gestor DAV, esse ofício
será encaminhado ao Conselho Nacional de Educação - CNE para homologação e
publicação.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Menu | Solicitações |Mudança de Nome do Programa

Fique Atento!

A solicitação de mudança de nome de Programa e a solicitação de mudança de
nome de Curso são realizadas em campos diferentes. Se a IES quiser solicitar
mudança de nome do curso e do programa deverá solicitar nos dois campos. O
Programa de Pós-Graduação abriga o (s) curso (s) que podem ser nos níveis de
mestrado acadêmico e/ou doutorado acadêmico e mestrado profissional e/ou
doutorado profissional.

Atenção! Ao solicitar a mudança de nome do programa ou de nome do curso,
não devem ser incluídas palavras ou expressões como “programa”, “pós-
graduação em”, “mestrado em” ou qualquer referência genérica. O nome deve
limitar-se à expressão que efetivamente o identifica. Exemplo: “Economia
Política”, “Matemática” e não “Pós-Graduação em Economia Política“,
“Programa de Mestrado em Matemática”.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Menu | Solicitações |Mudança de Nome do Curso

Fique Atento!

A solicitação de mudança de nome de Programa e a solicitação de mudança de
nome de Curso são realizadas em campos diferentes. Se a IES quiser solicitar
mudança de nome do curso e do programa deverá solicitar nos dois campos. O
Programa de Pós-Graduação abriga o (s) curso (s) que podem ser nos níveis de
mestrado acadêmico e/ou doutorado acadêmico e mestrado profissional e/ou
doutorado profissional.

Atenção! Ao solicitar a mudança de nome do programa ou de nome do curso,
não devem ser incluídas palavras ou expressões como “programa”, “pós-
graduação em”, “mestrado em” ou qualquer referência genérica. O nome deve
limitar-se à expressão que efetivamente o identifica. Exemplo: “Economia
Política”, “Matemática” e não “Pós-Graduação em Economia Política“,
“Programa de Mestrado em Matemática”.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Menu | Solicitações |Mudança de Data de Início do Curso

Fique Atento!

A data de início das atividades da turma autorizada deverá ser posterior à de
aprovação de seu projeto pela CAPES, respeitado o estabelecido pela legislação
vigente disponível em http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-
avaliacao/legislacao-especifica

http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-


☰

Curso | Plataforma Sucupira

Menu | Solicitações |Registro de Início de Funcionamento (de
Curso)

As informações dos Programas de pós-graduação - PPGs devem ser inseridas no Coleta
de Dados a partir de seu funcionamento, ou seja, a partir do início efetivo das atividades
do curso.
A IES terá até 12 (doze) meses, a contar da data de publicação da homologação do
resultado pelo Ministro da Educação, para dar início ao efetivo funcionamento do PPG, na
forma e nas condições previstas na proposta recomendada.

A data de início do funcionamento do PPG, que corresponde à de início da oferta de
disciplinas para atendimento dos alunos nele matriculados, deverá ser posterior à de
recomendação de sua proposta pela CAPES, respeitado o estabelecido pela legislação
vigente, e deverá ser informado na Plataforma Sucupira no prazo de até 30 dias após seu
início.

Ver portaria PORTARIA No - 161/2017

Fique Atento!

A data de início das atividades da turma autorizada deverá ser posterior à de
aprovação de seu projeto pela CAPES, respeitado o estabelecido pela legislação
vigente disponível em Portaria PORTARIA No - 161/2017
(http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/legislacao-especifica)

Solicitação de início de funcionamento do programa, com
data futura
Para os casos em que a solicitação do início de Programa ou Curso seja uma data
futura (posterior à data da solicitação), a situação do funcionamento do
Curso/Programa só mudará para “em funcionamento” a partir da data solicitada. Até
essa data a situação do Programa continuará sendo “em projeto”.

http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/legislacao-especifica
http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/legislacao-especifica


Curso | Plataforma Sucupira

Menu | Importações - Currículo Lattes

A importação do Currículo Lattes pode ser feita por meio do menu Importações →
Currículo Lattes (1) no cabeçalho superior ou pelo menu “Produção Intelectual” →
Importar Produção Intelectual (2)

Fique Atento!

- Ferramenta desenvolvida para auxiliar o preenchimento da Coleta de Dados.
- O uso dessa ferramenta é opcional.
- Ao utilizar a opção "Importar Currículo", serão importadas as produções docentes
de natureza bibliográfica, técnica e artística referente ao ano base selecionado.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Menu |Manual

No Menu o coordenador encontrará a versão online dos Manuais do Coleta e do APCN
(Proposta de Cursos novos).



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Menu |Submissão

Caso o usuário tente cadastrar um projeto Minter/Dinter fora do período que é fixado
anualmente, o sistema retornará a informação que consta na imagem.

Fique Atento!

Minter/Dinter
Os Projetos de Minter e de Dinter, Nacionais e Internacionais, a serem submetidos à
avaliação da Capes devem ser encaminhados, obrigatória e exclusivamente, por
meio da Plataforma Sucupira.

Os Projetos de Minter e de Dinter, Nacionais e Internacionais, deverão atender aos
requisitos e critérios estabelecidos em editais específicos da Diretoria de Avaliação
da Capes, observado o calendário fixado anualmente.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Avaliação de Programa
Menu para acesso ao resultado da Avaliação do programa na Quadrienal.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Módulo Pessoas |Apresentação

Este módulo da plataforma refere-se ao potencial humano efetivamente envolvido
com as realizações do Programa. Para cadastramento, são adotadas as seguintes
categorias: Docente, Discente e Participante Externo.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Módulo Pessoas |Docentes

Ferramentas de apoio ao preenchimento disponibilizadas no menu Docentes

Cadastrar
Docente

Registro inicial

Visualizar É na Lupa que o usuário tem a possibilidade de ver o histórico
de atuações do docente.

Desvincular Desassocia a pessoa do programa.
Para docentes e participantes externos, recomenda-se a
desvinculação do cadastro e não sua exclusão, a não ser que se
trate de um cadastro equivocado.

Vincular Associa a pessoa novamente ao programa.

Alterar Utiliza-se caso seja necessário algum ajuste no registro
concluído.

Gerenciar
Referências

Viabiliza ao usuário verificar em quais atividades do programa a
pessoa teve participação no ano base definido.

Remover Possibilita a exclusão do registro que tenha sido feito
equivocadamente.

Ajuda Ao acessar qualquer um dos menus observe os itens solicitados
no preenchimento, e onde aparecer o ícone de interrogação,
colocando o cursor sobre a interrogação aparecerá a explicação.



Novo Cadastro de Docente

Fique atento!

Durante o cadastro de docentes e participantes externos, caso a IES de titulação do
docente/participante externo ou a IES de origem do participante externo não seja
encontrada, o cadastro da IES deverá ser solicitado via e-mail.

No caso de IES nacional
A solicitação deverá ser encaminhada para cadastroies@capes.gov.br com as
seguintes informações: nome da IES, sigla, status jurídico, CPF e e-mail do Dirigente,
CPF e e-mail do Pró-Reitor, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, e-mail, telefone,
fax, website.

No caso de IES estrangeira
A solicitação deverá ser enviada para cadiesestrangeiras@capes.gov.br com as
seguintes informações: nome, sigla, endereço, cidade, país, e-mail, telefone, fax,
endereço eletrônico/website.

Ao realizar um novo cadastro, o Menu Docente solicitará dados básicos, informações
sobre a Atuação Acadêmica e informações sobre Afastamento Docente.

Dados Básicos

mailto:cadastroies@capes.gov.br
mailto:cadiesestrangeiras@capes.gov.br


Para brasileiros ou estrangeiros com vínculo e atividades remuneradas no Brasil, o CPF é
o identificador único.
Se o docente não for brasileiro e não tenha ainda CPF, deve-se informar o número do
passaporte e o país emissor. Entretanto, o cadastro com passaporte só é válido para
docentes visitantes que não tenham ainda emitido o CPF.
Para estrangeiros sem número de CPF e que tenham atividades no programa como
participantes externos, a recomendação é que a identificação seja feita com o número do
passaporte.
Bolsa Produtividade A informação da bolsa de produtividade e pesquisa é carregada do
Currículo Lattes e enviada do CNPq para a Capes.

O Sucupira só mostra bolsa da modalidade “Produtividade em Pesquisa”. Bolsas de
outras modalidades não serão refletidas para plataforma Sucupira.

Maior Titulação Deve ser informada a titulação de nível mais elevado de docentes.
O sistema não permite que seja inserida uma data de titulação futura ao ano Coletado.

Vínculo com a IES deverão ser preenchidas as informações referentes ao tipo de vínculo
e regime de trabalho.
Vínculo com o programa - Categoria do Docente no Programa Ver portaria Capes nº
81/2016 (http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/legislacao-especifica).
Consulte o Boletim 14, de 27/2/2015, para ver detalhes sobre a mudança de categoria.

http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/legislacao-especifica
http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/legislacao-especifica


Atuação Acadêmica

Fique atento!

Atuação acadêmica
(Graduação)

A Atuação Acadêmica do docente no programa deve
ser demonstrada por meio do preenchimento do
número de disciplinas e da carga horária anual
daquelas ministradas nos cursos de graduação da
IES.

Na graduação deverão ser informados todos os
alunos que passaram pelo programa no ano base,
independente de terem sido titulados ou não, porque
não haverá, no relatório Coleta de Dados, um
tratamento posterior para o titulado da graduação.

Outras Atividades
(Graduação)

Número de Disciplinas na Graduação, Carga Horária
Anual na Graduação.

Quantitativo de
orientações
(Pós-graduação)

Os campos Mestrado Acadêmico, Doutorado e
Mestrado Profissional serão preenchidos
automaticamente pelo registro dos dados referentes
aos orientadores no Módulo pessoas – Menu
Discentes.

Quantitativo de
orientações
(Graduação)

Os campos Tutoria, Monografia (trabalho de
conclusão) em Graduação e Iniciação Científica
devem ser preenchidos pelo usuário.



Histórico de Quantitativos do Docente Visualização do histórico de quantitativos do
docente de anos anteriores ao ano selecionado no campo superior à esquerda. No caso
de 2016, serão mostrados os anos de 2015, 2014 e 2013 como históricos. Ao selecionar
2013, será mostrado apenas 2012 e, ao selecionar 2012, não haverá histórico a ser
exibido.

Afastamento Docente
No caso de afastamento do docente das atividades do programa, deve-se informar o mês
de início e de fim do afastamento e o motivo do mesmo e clicar em “Cadastrar
Afastamento”.

Curso | Plataforma Sucupira

Módulo Pessoas |Discentes



Ferramentas de apoio ao preenchimento disponibilizadas no menu Discentes

Cadastrar
Discente

Registro inicial

Visualizar É na Lupa que o usuário tem a possibilidade de ver o histórico de
atuações do discente.

Associar
bolsa

O registro de bolsa declaratória é exclusivamente para fins
informativos, sendo necessário apenas para bolsas que não sejam
fomentadas pela CAPES.

Fique atento!

Bolsas CAPES: Não utilizar esta ferramenta para inseri-las, Essa
informação é carregada automaticamente no Relatório de
Discentes Bolsistas.

Alterar Utiliza-se caso seja necessário algum ajuste no registro concluído.

Gerenciar
Referências

Viabiliza ao usuário verificar em quais atividades do programa a pessoa
teve participação no ano base definido.

Remover Possibilita a exclusão do registro que tenha sido feito
equivocadamente.

Ajuda Ao acessar qualquer um dos menus observe os itens solicitados no
preenchimento, e onde aparecer o ícone de interrogação, colocando o
cursor sobre a interrogação aparecerá a explicação.

Devem ser registrados todos os membros do corpo discente do
programa de pós-graduação.

Os discentes matriculados em Programas Minter/Dinter são
considerados alunos regularmentematriculados no programa de pós-
graduação. Sendo assim devem ser registrados neste cadastro.

Fique atento!

Graduação:
Os discentes de cursos de graduação da IES devem ser registrados no Cadastro Discente
apenas se tiverem citação nominal em algum outro documento da Coleta, ou seja, se
vinculados ao programa em relação a autorias, co-autorias, projetos, etc.

Ao terminar as atividades do discente da graduação no programa de pós-graduação ele
deverá ser desligado.

Para o discente da graduação cabe somente o status de Matriculado. Alterar a situação
para Desligado caso seja necessário o registro do discente em outros níveis
(mestrado/doutorado)

Discentes de graduação de outra IES devem ser registrados no Cadastro de Participante
externo.



Fique atento!

Integração do com o SAC – Sistema de Acompanhamento de Concessões

(pagamento de bolsas)

Quando o SAC estiver
fechado para pagamento.

(Não será possível)

→ Não será possível a alteração da situação para
(desligado, titulado, mudança de nível com/sem defesa ou
abandono) e a modificação da data da situação do
discente bolsista.

→ Também não será possível titular ou excluir o discente
bolsista.

REDE
→ Para Programas em Rede, também não será possível
mudar a IES de um discente, durante esse período.

Quando o SAC estiver
fechado para pagamento.
(Será possível alterar)

→ Os seguintes campos do Menu Discente poderão ser
alterados ou incluídos como: abreviatura, e-mail, nome do
coordenador, nome do orientador.

Cancelamento automático
de bolsa no SAC.

→ A alteração da situação para desligado, titulado,
mudança de nível com/sem defesa ou abandono, para
bolsistas da Capes, implica em cancelamento automático
dessa bolsa no SAC.



Discentes - Cadastrar

Dados Pessoais
Ao digitar o CPF, o Sistema valida as informações (nome, data de nascimento, sexo e
nacionalidade) a partir dos dados da Receita Federal. O “País do Documento” é preenchido
automaticamente com o país Brasil, mas a “Nacionalidade” pode ser alterada. No caso de
discente não brasileiro que não tenha ainda CPF deve ser informado o passaporte e o país
emissor.

Dados Institucionais
Nível do curso do discente, dentre as opções: Graduação, Mestrado, Doutorado.

Orientador
Para o discente da Pós-graduação, esse campo é habilitado quando o status for Matriculado ou
Mudança de Nível sem Defesa. Campo desabilitado para o discente da Graduação.

É possível adicionar mais de um orientador e marcar um deles como principal.



Campos (Conforme à
Portaria Normativa nº 13, de

11 de maio de 2016).
Opções:

Caso não disponha de
informação:

“raça/cor”
→ amarela, branca, indígena,
parda ou preta

→ Selecione a opção “não
dispõe de informação” ou a
opção “não declarado” para
aqueles que não desejarem
informar a raça/cor.

“Pessoa com Deficiência” → “sim” ou “não”

→ para o campo “Pessoa com
Deficiência” deverá ser
selecionada a opção “sim” ou
“não”, caso contrário, o
sistema mostrará amensagem
“Pessoa com Deficiência:
Campo de preenchimento
obrigatório.”

Se o PPG tiver algum programa Minter/Dinter em andamento, a tela de cadastro de discente
aparecerá com a opção de seleção da Proposta Minter/Dinter, conforme mostrado a seguir:



Fique atento!

A data fim da vigência de orientação não deve ser preenchida, a fim de que seja possível
cadastrar o trabalho de conclusão.
Se o discente for bolsista da Capes, após mudar a situação para mudança de nível sem
defesa, desligado ou abandonou a bolsa será automaticamente cancelada no SAC.

Situação do discente no programa, dentre as opções:

Matriculado Abandonou Desligado Mudança de nível sem
defesa

Discente da
graduação

aluno da
pós-
graduação
formalmente
matriculado
em um dos
cursos do
programa;

aluno da
pós-
graduação
que
abandonou
o programa,
por iniciativa
própria;

aluno da
pós-
graduação
que foi
formalmente
desligado
do
programa;

aluno que mudou de nível
mestrado para doutorado
automaticamente, sem
apresentar trabalho de
conclusão. Portanto, o
trabalho de conclusão
referente a este aluno não
deverá ser cadastrado,
assim como o orientador
do mestrado não será
informado. Deverá ser
informado o orientador do
discente no Doutorado.

Informações
adicionais:

1. O discente com
situação "Mudança de
nível sem defesa" não
será contabilizado como
titulado no mestrado.
Para fins de contagem
de tempo de matrícula
do discente que mudou
de nível sem defesa no
Programa, será
considerada a data de

cabe somente o
status de Matriculado.
Alterar a situação
para Desligado caso
seja necessário o
registro do discente
em outros níveis
(mestrado/doutorado)



início das atividades
desde o Mestrado.

2. Portanto, o trabalho
de conclusão referente
a este aluno não deverá
ser cadastrado, assim
como o orientador do
mestrado não será
informado. Deverá ser
informado o orientador
do discente no
Doutorado.

3. Mudança do nível de
curso pela passagem
direta e antecipada do
aluno de mestrado para
o doutorado.

A Portaria Capes
77/2006
estabelece que
um discente de
Mestrado, de
reconhecido
desempenho
acadêmico,
defendendo sua
dissertação num
prazo anterior a
24 meses,
poderá antecipar
a matrícula no
Doutorado,
desde que a
defesa da
dissertação se
dê no prazo
máximo de três
meses, a partir
da data da
seleção para a
referida
promoção. Tais
discentes terão
suas bolsas
complementadas
para o nível de
doutorado, por
até quatro anos,
a partir da
referida
promoção.

4. Para poder realizar o
cadastro do discente no
nível de Doutordo antes
da defesa do Mestrado,
o coordenador do PPG



deverá mudar o status
do discente no nível de
Mestrado para
Mudança de Nível Sem
Defesa.

Fique atento!

Mudança de Nível com Defesa e Titulação • A titulação e a mudança de nível com defesa
não estão mais no Menu Discentes, e sim no Menu Trabalho de Conclusão.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Módulo Pessoas |Participante Externo

Ferramentas de apoio ao preenchimento disponibilizadas no menu Participante
Externo

Cadastrar
Participante
Externo

Registro inicial

Visualizar É na Lupa que o usuário tem a possibilidade de ver o histórico de
atuações do participante externo.

Desvincular Desassocia a pessoa do programa.
Para docentes e participantes externos, recomenda-se a
desvinculação do cadastro e não sua exclusão, a não ser que se
trate de um cadastro equivocado.

Vincular Relaciona a pessoa novamente ao programa.

Alterar Utiliza-se caso seja necessário algum ajuste no registro
concluído.

Gerenciar
Referências

Viabiliza ao usuário verificar em quais atividades do programa a
pessoa teve participação no ano base definido.

Remover Possibilita a exclusão do registro que tenha sido feito
equivocadamente.

Ajuda Ao acessar qualquer um dos menus observe os itens solicitados
no preenchimento, e onde aparecer o ícone de interrogação,
colocando o cursor sobre a interrogação aparecerá a explicação.

Fique atento!

Durante o cadastro de docentes e participantes externos, caso a IES de titulação do
docente/participante externo ou a IES de origem do participante externo não seja
encontrado, o cadastro da IES deverá ser solicitado via e-mail.



No caso de IES nacional
A solicitação deverá ser encaminhada para cadastroies@capes.gov.br com as
seguintes informações: nome da IES, sigla, status jurídico, CPF e e-mail do Dirigente,
CPF e e-mail do Pró-Reitor, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, e-mail, telefone,
fax, website.

No caso de IES estrangeira
A solicitação deverá ser enviada para cadiesestrangeiras@capes.gov.br com as
seguintes informações: nome, sigla, endereço, cidade, país, e-mail, telefone, fax,
endereço eletrônico/website.

Novo Cadastro de Participante Externo

Registram-se os discentes de graduação de outras IESs, os discentes de Pós-graduação
com atuação esporádica (como conferencistas, membro de banca examinadora,
coautoria) no PPG, cujas atividades estejam de acordo com o estabelecido no art. 9º da
Portaria 81/2016, os discentes titulados (egressos) que possuam alguma associação com
o PPG após a titulação e aquelas pessoas que não se enquadram nas definições de
discentes ou docentes no PPG.

Dados Pessoais
Ao digitar o CPF, o Sistema valida as informações (nome, data de nascimento, sexo e
nacionalidade) a partir dos dados da Receita Federal. O “País do Documento” é
preenchido automaticamente com o país Brasil, mas a “Nacionalidade” pode ser alterada.

Caso o participante externo seja estrangeiro, marque a opção “Participante Externo
Estrangeiro”, conforme destacado na imagem a seguir. Marcando-se essa opção, não
será necessário informar documento.

Para o questionamento “O participante é vinculado a uma instituição de Ensino
Superior?”
Caso o participante externo seja docente ou discente de alguma IES, seja a própria IES,
outra IES do país ou uma IES no exterior, ele deve marcar a caixa de seleção e informar
o nome da IES no campo correspondente. Caso o participante externo seja vinculado, por

mailto:cadastroies@capes.gov.br
mailto:cadiesestrangeiras@capes.gov.br


exemplo, a empresas, órgãos do governo ou organizações não governamentais, esta
opção não precisa ser marcada.

Tipos de Participação:
Nesse campo e necessário indicar o tipo de participação da pessoa no programa.
(coautor, outro, coorientador, examinador externo e pós-doc) no ano base.

Co-autor Participação
em Produção
Intelectual.

Será necessário o preenchimento com data de “Inicio
de Participação “e data de “Fim de Participação”.

Exemplo:
“Inicio de Participação” = 02/01/2015 e “Fim de
Participação” 31/12/2015.

Examinador
Externo

Participação
em Banca
Examinadora.

Será necessário o preenchimento com data de “Inicio
de Participação” e data de “Fim de Participação”.
Exemplo:
Período da Participação: data do “Início da
Participação” será preenchida com a data da defesa do
Discente e “Fim da Participação” a data de um dia
posterior da data de defesa.

Outro Participação
em Projetos
de Pesquisa.

A data do campo “Início do Vinculo” no Projeto de
Pesquisa tem que ser igual ou maior que a data do
“início da participação” da pessoa (Docente, Discente e
Participante Externo) no Programa. O “Fim do Vínculo”
no Projeto de Pesquisa tem que ser igual ou menor do
que a data “fim da participação” da pessoa (Docente,
Discente e Participante Externo) com o Programa, no
cadastro de pessoas ou data fim da participação no
Projeto de Pesquisa.

Fique atento!

Quando o Projeto de Pesquisa for concluído, o
campo ”Fim do Vínculo” dos membros do Projeto
de Pesquisa deverá ser preenchido com a data da
conclusão do Projeto de Pesquisa e será
necessário finalizar o financiador também.

PÓS-DOC Membro que participa em Projeto de Pesquisa ou
recebe Bolsa.



Coorientador Participação
em
orientação de
discente

O período da coorientação será preenchido no
cadastro do Discente. O campo “Início da Orientação”
tem que ser igual ou maior que a data do “Início do
Vínculo” com o Programa no cadastro do Participante
Externo, ou a data do “Início da Participação” e o
campo “Fim da Orientação” será preenchido com a
data da defesa do Discente. Caso o Participante
Externo termine o seu vínculo com o Programa antes
da data da defesa do Discente, o campo “Fim da
Orientação” será preenchido com esta data.

(Titulação) Particularidades que devem ser observadas ao cadastrar participante
externo:

Graduação O menor nível de titulação no cadastro de participantes externos.

Graduação
incompleta

Caso haja a necessidade de cadastrar um participante externo com
graduação incompleta que foi, por exemplo, coautor em uma produção
intelectual, ele poderá ser cadastrado com o nível Graduação e no Ano
da titulação deverá ser informado o ano previsto para a titulação (desde
que o ano seja ser menor ou igual ao ano atual).

Ensino
médio

Não é possível cadastrar um aluno de ensino médio como participante
externo. Nesse caso, a participação do aluno pode ser informada no
menu Proposta – item (9) Inserção social - Interfaces com a Educação
Básica.

Menores
de 18 anos

Não é possível cadastrar pessoas menores de 18 anos como participante
externo.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Módulo Programa |Apresentação

Programa
É o conjunto formado pelos cursos de pós-graduação stricto sensu de uma IES,
atuantes em uma mesma área de conhecimento, denominada sua Área Básica,
compartilhando essencialmente o mesmo corpo docente e tendo uma estrutura
administrativa comum.

Programas são divididos
Em acadêmicos e profissionais, ambos os programas apresentam níveis de
mestrado e doutorado.

Novas resoluções
O nível de doutorado passa a vigorar a partir de 2017. (Portaria nº 389, de 23 de
março de 2017 (documentos/Portaria389-2017_doutoradoprofissional.pdf) - Dispõe
sobre o mestrado e doutorado profissional no âmbito da pós-graduação stricto
sensu).

http://www.capes.gov.br/tutorial-sucupira/documentos/Portaria389-2017_doutoradoprofissional.pdf
http://www.capes.gov.br/tutorial-sucupira/documentos/Portaria389-2017_doutoradoprofissional.pdf


☰

Curso | Plataforma Sucupira

Módulo Programa |Dados Cadastrais

Ferramentas de apoio ao preenchimento disponibilizadas no menu Docentes

Cadastrar
Docente

Registro inicial

Visualizar É na Lupa que o usuário tem a possibilidade de conferir as
informações inseridas, na própria tela.

Alterar Utiliza-se caso seja necessário algum ajuste no registro concluído.

Remover Possibilita a exclusão do registro que tenha sido feito
equivocadamente.

Ajuda Ao acessar qualquer um dos menus observe os itens solicitados no
preenchimento, e onde aparecer o ícone de interrogação,
colocando o cursor sobre a interrogação aparecerá a explicação.

Dados Básicos



Nome do PPG, Código, Coordenador(a), Área Básica, Área de Avaliação e
Modalidade Nota do Curso são campos preenchidos automaticamente provenientes
da proposta original do PPG.

Menu Solicitações

Alguns desses campos podem ser alterados, por meio do menu “Solicitações”, onde
há as possibilidades de “mudança de área básica”, “mudança de nome” e “mudança
de data de início”. Os campos Código e modalidade não são passíveis de alteração.

Regime Letivo



Fique atento!

Recomenda-se que o preenchimento do regime letivo seja feito antes do
preenchimento do documento Turmas, nesta tela. Parte das informações
inseridas no menu Turmas pode ser perdida, se houver necessidade de
alterações no Regime Letivo posterior a essa inserção.

Sistema de divisão do ano acadêmico em períodos letivos.
Seleção obrigatória entre as opções:
Anual: um período letivo anual;
Bimestral: seis períodos letivos anuais;
Quadrimestral: três períodos letivos anuais;
Semestral: dois períodos letivos anuais;
Trimestral: quatro períodos letivos anuais;

Áreas de Concentração

O conjunto de Áreas de Concentração deve refletir, com a acuidade e abrangência
possíveis, os núcleos temáticos abordados nos cursos e nas atividades de pesquisa
do Programa.

Fique atento!

Necessário O PPG deve ter
pelo menos uma
área de
concentração
ativa;

Caso uma área de concentração tenha sido
finalizada e estiver associada a uma
disciplina, essa disciplina deverá ser
finalizada na data em que a área de
concentração foi finalizada e criada uma
nova disciplina com o mesmo nome. O
cadastro da turma também deverá estar
coerente.



Será
permitido
nas
condições
indicadas.

A edição das
datas de
vigência das
áreas de
concentração
será permitida
apenas para as
áreas de
concentração
ativas;

A exclusão das áreas de concentração será
permitida apenas para as áreas ativas, sem
nenhuma associação (casos de erro de
digitação, por exemplo).

Não será
permitido

Não será
permitida a
edição dos
nomes das
áreas de
concentração,
independente
das áreas
estarem ativas
ou não;

As áreas que não estiverem ativas terão o
ícone de exclusão inabilitado (em tons de
cinza como apresentado em outros
módulos da plataforma);

Endereço do Programa na Instituição

Registro dos endereços postal e eletrônico do programa. A informação deve ser a
mais completa possível e devem-se registrar os dados institucionais, principalmente
de e-mail e telefone.

Cursos



Destina-se ao registro, consulta e alteração de informações e requisitos gerais dos
cursos acadêmicos e profissionais do programa.

Fique atento!

É nesta aba (3) cursos que o programa indicará os detalhes do nível (Mestrado
e/ou Doutorado) ao utilizar o ícone alterar.

Créditos para titulação
Requisitos mínimos de créditos exigidos para titulação no curso.

Equivalência Hora-Aula/Crédito
Número de horas de aula que equivalem a um crédito, desconsiderando o
cômputo de horas destinadas a outras atividades.

E associará a área de concentração que foi previamente informada na aba (1)
Dados Básicos ao respectivo nível do programa.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Módulo Programa |Proposta

Proposta de Programa



O menu Proposta do Programa destina-se a registrar o “Projeto” institucional do
Programa em termos de objetivos e metas, assim como de sua evolução e
tendências de desenvolvimento.

As informações que devem integrar esse menu constituem a base principal para o
conhecimento do Curso/Programa, da sua história, da sua estrutura geral, lógica de
organização, matriz curricular, infraestrutura, requisito fundamental para
contextualizar o seu desempenho e os produtos que gera (tanto na formação quanto
na produção científica, técnica, artística).



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Módulo Programa | Financiadores

O menu ‘Financiadores’ destina-se ao registro das entidades que no ano base
tenham apoiado a realização de projetos, trabalhos de conclusão e demais
atividades do programa com subvenções e financiamento, inclusive bolsas de
estudo.

Ferramentas de apoio ao preenchimento disponibilizadas no menu Docentes

Cadastrar
Docente

Registro inicial

Visualizar É na Lupa que o usuário tem a possibilidade de conferir as
informações inseridas, na própria tela.

Alterar Utiliza-se caso seja necessário algum ajuste no registro concluído.

Remover Possibilita a exclusão do registro que tenha sido feito
equivocadamente.

Ajuda Ao acessar qualquer um dos menus observe os itens solicitados no
preenchimento, e onde aparecer o ícone de interrogação,
colocando o cursor sobre a interrogação aparecerá a explicação.



Vincular Financiador e indicar o programa de Fomento Externo do PPG.

Fique atento!

Na Plataforma Sucupira, há distinção entre Financiador e os programas a ele
vinculados, que recebem o nome de Programas de Fomento Externo.

O financiador é a Pessoa Física ou Jurídica (nacional ou internacional) que irá
financiar um projeto de dissertação/tese de um discente, por exemplo.

A Capes e o CNPq são Pessoas Jurídicas Nacionais e os programas de
fomento a eles vinculados são, por exemplo: Escola de Altos Estudos, PNPD,
Pró-Equipamentos, Edital Universal.

Só é possível selecionar financiadores/programas de fomento externo que já
estiverem cadastrados no Menu FINANCIADORES.



Caso o Financiador ainda não conste na base de dados da Plataforma
Sucupira.

Formulário de solicitação de cadastro de Financiador.



Neste caso o financiador procurado é o CNPq e ele já está cadastrado na base
de dados da Capes, entretanto o programa de fomento desejado não foi
localizado.



Após a solicitação do Financiador/programa de fomento o acompanhamento é
feito no menu indicado.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Módulo Programa | Linhas de pesquisa

Ferramentas de apoio ao preenchimento disponibilizadas no menu Docentes

Cadastrar
Docente

Registro inicial

Visualizar É na Lupa que o usuário tem a possibilidade de conferir as
informações inseridas, na própria tela.

Alterar Utiliza-se caso seja necessário algum ajuste no registro concluído.

Remover Possibilita a exclusão do registro que tenha sido feito
equivocadamente.

Ajuda Ao acessar qualquer um dos menus observe os itens solicitados no
preenchimento, e onde aparecer o ícone de interrogação,
colocando o cursor sobre a interrogação aparecerá a explicação.

O menu Linhas de Pesquisa presta-se ao registro, consulta e alteração de informações
gerais sobre as linhas de pesquisa constantes do programa.



Definição Uma linha de pesquisa é definida como um domínio ou núcleo
temático da atividade de pesquisa do programa que encerra o
desenvolvimento sistemático de trabalho com objetos ou
metodologias comuns.

Regra A cada linha de pesquisa podem ser associados vários projetos,
cujo cadastramento é feito em menu próprio, e uma área de
concentração, selecionada dentre aquelas já cadastradas pelo
programa.
Áreas de concentração
Caminho: Módulo Programa - Cardápio Dados Cadastrais - Aba(1)
Dados Básicos.

Obrigatório O PPG deve ter pelo menos uma área de concentração ativa

É obrigatório que toda Linha de Pesquisa esteja vinculada a uma
Área de concentração, com exceção da linha "Projeto Isolado".

Localização
da Linha
(Projeto
Isolado)

A linha "Projeto Isolado" não é cadastrada no Menu Linha de
Pesquisa.

Ela aparece como um campo de seleção no Menu Projeto de
Pesquisa.



Fique Atento!

Evite a perda do
Histórico

Quando uma área de concentração é alterada ou
finalizada, e as linhas de pesquisa e os projetos, a ela
vinculados, não são finalizados, agora é possível concluir
a linha de pesquisa vinculada à área de concentração,
sem necessidade de mudar o nome da linha de pesquisa.

Para cadastrar
novamente a
linha de
pesquisa
vinculada a outra
área de
concentração.

Finalize a linha de pesquisa cuja área de concentração
foi finalizada e cadastre novamente a linha de pesquisa,
vinculada à outra área de concentração.



Para finalizar
uma área de
concentração e
uma linha de
pesquisa
vinculada a essa
área.

Primeiro deve-se informar a data de fim da linha de
pesquisa para depois informar a data de fim da área de
concentração.
Caminho para inserir a data fim da área de concentração:
Módulo Programas – Menu Dados Cadastrais – Aba (1)
Dados básicos



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Módulo Programa |Projetos de pesquisa

Ferramentas de apoio ao preenchimento disponibilizadas no menu Docentes

Cadastrar
Projeto de
Pesquisa

Registro inicial

Visualizar É na Lupa que o usuário tem a possibilidade de ver o histórico do
Projeto de Pesquisa.

Alterar Utiliza-se caso seja necessário algum ajuste no registro concluído.

Remover Possibilita a exclusão do registro que tenha sido feito equivocadamente.

Ajuda Ao acessar qualquer um dos menus observe os itens solicitados no
preenchimento, e onde aparecer o ícone de interrogação, colocando o
cursor sobre a interrogação aparecerá a explicação.

Fique atento!

Definição
Um projeto é entendido como uma atividade de pesquisa, desenvolvimento ou
extensão realizada sobre tema ou objeto específico, com objetivos, metodologia e
duração definidos, e desenvolvidos individualmente por um pesquisador ou,
conjuntamente, por uma equipe de pesquisadores.



Que projetos devem ser cadastrados?
Devem ser cadastrados apenas os projetos de pesquisa dos docentes. Os projetos
dos discentes, enviados ao PPG para o desenvolvimento da tese ou dissertação,
não deverão ser lançados na Plataforma.

Tipos de Projetos

Projeto de
Pesquisa

Projetos de
Extensão

Projetos de
Inovação

Projeto
interinstitucional

Projetos cujo
objetivo é o avanço
do conhecimento
científico, seja ele
básico ou aplicado.

Projetos cujo
objetivo é transferir
para a sociedade o
conhecimento
científico
construído, por
meio de ações
concretas que
podem estar
vinculadas a
ONGs, escolas e
demais
organizações.

Projetos que visem
à formatação de
tecnologia, a partir
do conhecimento
disponível.
Atenção: A
natureza
“Desenvolvimento”
foi substituída por
“Inovação”.

Um projeto
desenvolvido entre
duas ou mais
instituições.

Projeto Um projeto pode ser vinculado a uma linha de pesquisa e
enquadrar-se numa das áreas de concentração do programa.

(Obrigatório) Todo projeto de pesquisa deve ser
obrigatoriamente associado a uma linha de pesquisa.

Projeto isolado ou pode ser vinculado a uma linha de pesquisa fictícia
denominada de Projeto isolado. Quando ficar estabelecido em
qual linha de pesquisa esse projeto se enquadrará melhor, a
informação deverá ser alterada na Plataforma.

Vínculo estendido Se o projeto é vinculado a uma linha de pesquisa, a relação
desta com as áreas de concentração do programa são
estendidas ao projeto. Isto é, se a linha estiver associada a uma
das áreas de concentração, o projeto é, por extensão, também
associado à mesma área.



Fique atento!

Utilizando o ícone o usuário verá detalhes do projeto: produções intelectuais e
trabalhos de conclusão associados ao projeto.

Não será possível remover um projeto de pesquisa quando houver uma referênica
associada (ex. trabalho de conclusão ou produção).



Fique Atento

Problema Solução

Fique atento!

Utilizando o ícone o usuário tem a possibilidade de evitar a perda do histórico
das alterações de linha de pesquisa e área de concentração dos projetos.



Problema Solução

Possibilidades
de correção
do histórico

Se não há uma linha de
pesquisa/área de concentração
ativa no ano base coletado
(2017, 2018, 2019 ou 2020)

insira uma linha de

pesquisa/área de concentração
para o ano base coletado.

de Linha de
pesquisa. Se a linha de pesquisa/área de

concentração foi finalizada e o
projeto continou ativo associado
a outra linha de pesquisa/área
de concentração

insira uma linha de

pesquisa/área de concentração
ativa para o ano base coletado.

Se linha de pesquisa – área de
concentração foi cadastrada no
projeto com data anterior ao
cadastro no Programa

corrija a data de início da

linha de pesquisa – área de
concentração no projeto.

Caso o projeto tenha sido
finalizado juntamente com a
linha de pesquisa – área de
concentração associadas, e o
projeto ainda se encontrar em
andamento

conclua o projeto na data

em que a linha de pesquisa/área
de concentração foi finalizada.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Módulo Programa |Membros do projeto

Situações possíveis de serem demostradas durante a inclusão
de membros no menu projetos.



Fique atento!

Projeto de pesquisa

Obrigatório Haver um responsável pelo projeto.

Quem pode ser Responsável?
Um docente do PPG ou um participante externo pode ser responsável pelo projeto.

Necessidade de alterar o responsável
Caso haja necessidade de alterar o responsável pelo projeto, não há necessidade
de excluí-lo, basta colocar a data fim no seu registro.
O sistema permite salvar o histórico dos responsáveis pelo projeto.

Discente que participa do projeto desde a graduação
É possível mostrar a progressão histórica do discente no projeto.

Financiadores do projeto

Entidades financiadoras do projeto. Seleção entre as entidades vinculadas ao
PPG no menu Financiadores.

Fique atento!

Financiadores

O cadastro só é
possível

Só é possível selecionar financiadores/programas
de fomento externo que já estiverem cadastrados
no Menu FINANCIADORES.

Natureza do Financiamento

Bolsa Outro Auxílio
Financeiro



Financiadores

Bolsa pesquisa
relacionada ao projeto.

Bolsas de mestrado e
doutorado recebidas
pelos discentes
membros do projeto
deverão ser informadas
no menu Discentes,
com exceção das
bolsas da Capes, que
são cadastradas no
sistema SAC. As bolsas
de IC (discentes de
graduação) poderão ser
informadas no menu
Proposta.

Financiamento de
outros gastos,
excetuados aqueles
com pagamento de
pessoal.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Módulo Programa |Disciplinas

Antes de executar o menu Disciplinas, recomenda-se ao usuário
completar os dados no módulo programa → menu Dados
Cadastrais→(3) Cursos.

Ferramentas de apoio ao preenchimento disponibilizadas no menu Docentes

Cadastrar
Projeto
de
Pesquisa

Registro inicial

Visualizar É na Lupa que o usuário tem a possibilidade de ver o histórico das
disciplinas.

Alterar Utiliza-se caso seja necessário algum ajuste no registro concluído.

Remover Possibilita a exclusão do registro que tenha sido feito equivocadamente.

Ajuda Ao acessar qualquer um dos menus observe os itens solicitados no
preenchimento, e onde aparecer o ícone de interrogação, colocando o
cursor sobre a interrogação aparecerá a explicação.



Fique Atento!

As disciplinas são associadas
aos cursos do programa

Todas as disciplinas que fazem parte da grade
curricular do Programa deverão estar
obrigatoriamente relacionadas no Menu
Disciplinas, mesmo que não tenham sido
ministradas no ano base.

Equivalência Horas Aula/
Crédito

Apresenta inicialmente o valor zero. Como
esta informação é compartilhada com o menu
Disciplinas, ela deve ser corrigida para o valor
apropriado antes da operação desse menu.

A carga horária é calculada a partir do valor
informado em “equivalência hora-aula/crédito”.
Se o número de créditos é zero, a carga
horária será também 0 (zero).

"Disciplinas" com crédito zero Quando for inserida um disciplina com crédito
0 (zero) não será possível cadastrar uma
turma para essa disciplina.

A aplicação permite registrar
atividades que usualmente
são consideradas como
disciplinas, com ou sem
direito a créditos.

[Exemplo: Pesquisa de Trabalho de
Conclusão]. É também oferecida a
possibilidade de registro de um subtítulo
explicativo, da ementa e da bibliografia básica
da disciplina.

Alguns Programas oferecem
planos curriculares
relativamente autônomos em
correspondência às suas
áreas de concentração.

Para refletir esta situação, a aplicação permite
que sejam identificadas as disciplinas
obrigatórias de cada uma das áreas de
concentração dos cursos do programa.





☰

Curso | Plataforma Sucupira

Módulo Programa | Turmas

Ferramentas de apoio ao preenchimento disponibilizadas no menu Docentes

Cadastrar
Projeto
de
Pesquisa

Registro inicial

Visualizar É na Lupa que o usuário tem a possibilidade de ver o histórico das
turmas.

Alterar Utiliza-se caso seja necessário algum ajuste no registro concluído.

Remover Possibilita a exclusão do registro que tenha sido feito equivocadamente.

Ajuda Ao acessar qualquer um dos menus observe os itens solicitados no
preenchimento, e onde aparecer o ícone de interrogação, colocando o
cursor sobre a interrogação aparecerá a explicação.



Fique Atento!

Regime Letivo deve
ser preenchido
antes de preencher
o menu turmas.

Recomenda-se que o preenchimento do regime letivo
(Menu -Dados Cadastrais → Aba - Dados Básicos) seja
feito antes do preenchimento do menu Turmas.

Parte das informações inseridas neste campo Turmas
pode ser perdida, se houver necessidade de alterações no
Regime Letivo posterior a essa inserção.

Quando cadastrar
uma turma?

Neste menu são cadastradas apenas turmas das
disciplinas ministradas no ano base.

Para cada uma das vezes em que uma disciplina é
ministrada, deve ser cadastrada uma Turma.

Compartilhar
turma.

Vários docentes, discentes ou participantes externos
podem compartilhar cada turma de uma disciplina.

Como é
caracterizada uma
turma?

Por meio da indicação do período em que foi oferecida e
dos docentes que a ministraram.

Dentre as
disciplinas
cadastradas base
de dados do
Programa

São consideradas como efetivamente ministradas em
determinado período aquelas para as quais há registro de
pelo menos uma turma.

Pode ocorrer Caracteristicamente, múltiplas turmas ocorrem em cursos
que têm disciplinas de mesma denominação com
conteúdos distintos. Exemplo, com as disciplinas Tópicos
Especiais e Problemas Especiais.



Fique Atento!

Atuação de vários
docentes numa turma.

Deve ser registrada sua participação relativa, em
termos de carga horária.

Podem ser registradas turmas concomitantes ou
sucessivas de uma mesma disciplina.

A carga horária da TURMA
de uma dada disciplina
pode ser fracionada.

Se houver mais de um docente ministrando a
disciplina, entretanto, só será possível indicar
apenas um responsável pela disciplina.

A carga horária total da disciplina não deve
ultrapassar o total estabelecido no Curso na qual
ela será oferecida.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Produções Acadêmicas | Trabalhos de Conclusão

O menu Trabalhos de Conclusão destina-se ao registro dos Trabalhos de Conclusão
defendidos e aprovados nos cursos de mestrado/doutorado acadêmico,
mestrado/doutorado profissional do programa no ano base.
PORTARIA No 389, DE 23 DE MARÇO DE 2017

Ferramentas de apoio ao preenchimento disponibilizadas no menu Trabalhos
de Conclusão

Cadastrar
Docente

Registro inicial

Visualizar É na Lupa que o usuário tem a possibilidade de conferir as
informações inseridas, na própria tela.

Alterar Utiliza-se caso seja necessário algum ajuste no registro concluído.

Remover Possibilita a exclusão do registro que tenha sido feito
equivocadamente.

Ajuda Ao acessar qualquer um dos menus observe os itens solicitados no
preenchimento, e onde aparecer o ícone de interrogação,
colocando o cursor sobre a interrogação aparecerá a explicação.



Visualização da consulta

Aba (1) Dados Gerais

A partir da aba (1) Dados Gerais, há o botão “Salvar e Avançar”. Dessa forma, é
possível preencher parte dos dados e continuar o preenchimento posteriormente.



Enquanto todas as informações obrigatórias não forem preenchidas, o trabalho de
conclusão ficará inconsistente, ficando o registro destacado com a cor vermelha
conforme imagem abaixo:
Visualização da consulta quando ainda há pendências de preenchimento.

Fique atento!

Antes de operar o documento
Trabalhos de Conclusão.

Recomenda-se ao usuário completar os
dados dos menus Dados Cadastrais,
Linhas de Pesquisa e Projetos de
Pesquisa e registrar, no menu Pessoas,
todos os indivíduos que terão referência
nominal nesse cadastro.

As situações:

Mudança de nível com defesa de
dissertação

(ou apresentação pública do trabalho de
mestrado) = aluno que defendeu
trabalho de conclusão de mestrado e
ingressou imediatamente no doutorado
no mesmo PPG.
Se houver financiador, deverá ser
referente ao status atual do discente no
ano base.
Obs.: Deverá ser cadastrado o trabalho
de conclusão respectivo.

Titulado Aluno do programa de pós-graduação
que defendeu Trabalho de conclusão
em um ano de referência.
Obs.: Deverá ser cadastrado o trabalho
de conclusão respectivo.



É possível realizar alterações

De orientador principal, coorientador,
data de matrícula e data de titulação no
caso de discentes que já estejam
titulados ou na situação mudança de
nível com defesa.

No Menu “Discentes”, é possível alterar
e/ou excluir o coorientador, bem como
alterar a data da matrícula e o
orientador principal. Para alterar a data
de titulação, é necessário alterar a data
de defesa na aba (1) do Menu
“Trabalhos de Conclusão”.

Casos em que a data fim da
orientação será automaticamente
preenchida com a data da situação:

Nos casos em que o discente for
desligado, titulado, mudou de nível com
defesa ou abandonou o PPG, a data fim
de orientação será automaticamente
preenchida com a data da situação;

Para os Programas que possuem Cursos de Mestrado e Doutorado, haverá a opção
Mudança de Nível com Defesa. Ao clicar nesta opção, o status do aluno será
automaticamente alterado no Menu Discentes para o nível de Doutorado (matriculado) e
será contabilizado como titulado no mestrado. A outra opção é marcar o discente como
Titulado.

Fique atento!

No menu discentes advertimos que as situações Titulado e Mudança de Nível com
Defesa constam no trabalho de conclusão.



Cadastro de trabalho de conclusão.

Detalhes sobre as Abas: Programas Acadêmicos.

Detalhes sobre as Abas: Programas Profissionais.
Caso o programa seja da modalidade profissional, na aba (1) Dados Gerais, foi
acrescentado o campo “Tipo de Trabalho de Conclusão” com as opções listadas
(tipos de trabalhos de conclusão conforme Portaria nº 17 de 29 de dezembro de
2009): Link para portaria.

Os programas da modalidade profissional têm, ainda, a possibilidade de associar
seus trabalhos de conclusão às produções intelectuais correspondentes, desde que
o discente autor do trabalho de conclusão seja um dos coautores da produção. Esse
registro deve ser feito na aba (8) Produção Intelectual, na qual é possível cadastrar
uma produção nova (ao clicar no ícone “Cadastrar Produção Intelectual”) ou associar
uma produção previamente cadastrada. O campo é de preenchimento automático, e



tem por finalidade realizar a associação de um produto ao trabalho de conclusão do
discente.

Aba (2) Detalhamento

Resumo

Apresenta um campo texto para transcrição do
resumo do trabalho de conclusão, também a ser
utilizado para divulgação. Deve-se evitar a utilização
de símbolos e fórmulas químicas e matemáticas.
Obrigatório.

Palavras-chave
Palavras ou expressões que identificam áreas, temas
ou problemas tratados no trabalho. Obrigatório. Após
cada palavra-chave tecle ENTER ou “;”.

Abstract Resumo em inglês.

Keywords
Palavras-chave em inglês. Campo obrigatório. Após
cada palavra-chave tecle ENTER ou “;”.

Volume
Número de volumes do trabalho de conclusão.
Obrigatório.

Páginas
Número de páginas do trabalho de conclusão.
Obrigatório.

Idioma Idioma no qual foi escrito o trabalho. Obrigatório.



Biblioteca depositária
Biblioteca onde formalmente o trabalho de conclusão
pode ser encontrado para consulta e reprodução.
Obrigatório.

Aba (3) Contexto

Área de Concentração
Área de concentração do programa à qual o trabalho
de conclusão está associado.

Linha de Pesquisa
Linha de pesquisa do programa à qual o trabalho de
conclusão está associado.

Projeto

Projeto em cujo contexto foi desenvolvido o trabalho
de conclusão. É permitida a associação de projetos
de pesquisa, linhas de pesquisa e áreas de
concentração concluídos em um ano base anterior ao
trabalho de conclusão.

Fique atento!

Caminhos para relacionar o Trabalho de Conclusão ao contexto das
atividades de pesquisa do programa:

Área de Concentração

Ao selecionar uma Área de
Concentração, todas as Linhas de
Pesquisa a ela vinculadas ficam
disponíveis para seleção.

Linha de Pesquisa Ao selecionar uma Linha de Pesquisa é
exibida sua Área de Concentração
associada e todos os Projetos a ela
vinculados ficam disponíveis para
seleção.



“Projeto Isolado” Ao selecionar a linha “Projeto Isolado”,
ficam disponíveis para seleção todos os
projetos cadastrados nessa linha.
Escolhido o Projeto é exibida a Área de
Concentração “não associada”. Essa
linha não possui área de concentração
associada.

Aba (4) Banca Examinadora

Refere-se ao registro dos membros da
Banca Examinadora do trabalho de
conclusão.

Quaisquer nomes cadastrados em
qualquer uma das categorias (Docente,
Discente ou participante externo) podem
ser selecionados como membros de
bancas examinadoras.

Não há restrição à seleção de Discente, tendo em vista a possibilidade de que
doutorandos, que sejam também docentes, possam eventualmente ser membros
de bancas examinadoras.

Fique atento!

Caminhos para relacionar o Trabalho de Conclusão ao contexto das
atividades de pesquisa do programa:



Orientador

Nesta aba também é possível alterar o orientador
principal do discente ou período de orientação.
Basta redigir o nome desejado e salvar as alterações.
Só é possível alterar o nome e data de início do
orientador principal.

Coorientador
(orientador que não é o
principal)

A alteração ou exclusão deverá ser realizada no
registro do discente no Menu "Discentes".

Em caso de erro de preenchimento, a alteração da
data da defesa pode ser feita na aba (1) do Menu
Trabalho de Conclusão.

Aba (5) Financiador

Objetiva identificar entidades que efetivamente financiaram o trabalho de
conclusão.

Financiador
(Programa de Fomento)

Denominação da entidade financiadora e respectivo
programa de fomento. Seleção entre as entidades
atreladas ao programa no menu Financiadores.

Número de meses
Número de meses durante os quais foi concedido o
apoio material à realização do trabalho.

Aba (6) Documento



Na aba Documento será anexado o arquivo do Trabalho de Conclusão do
discente. A inserção do documento é obrigatória, mesmo que a divulgação
do trabalho não seja autorizada.

Autorização de Divulgação

Marcar “não” apenas se o trabalho não puder ser
disponibilizado de forma pública. Mesmo
selecionando esta opção, o arquivo deverá ser
anexado.
Após informar se deseja ou não autorizar a
divulgação do trabalho, deve-se selecionar o termo
de responsabilidade, destacado acima. Após este
procedimento, o campo para anexar o arquivo do
trabalho de conclusão é habilitado.

Aba (7) Atividade Futura

Fiqueatento!

Caso o arquivo exceda o tamanho de 250 Mb, deverá ser anexado um
documento provisório, indicando que o trabalho será enviado por correio, em
mídia digital, para o endereço:

CGI/DAV CAPES - Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 6, CEP:
70040-020.



A aba Atividade Futura objetiva coletar a informação de se há algum tipo de vínculo
empregatício do discente e a qual tipo de instituição e verificar qual a expectativa de
atuação profissional dos egressos dos cursos de pós-graduação. São coletadas
informações sobre o vínculo atual e a intenção de atividade futura do autor do
trabalho de conclusão. Essas informações não são obrigatórias. São porém,
relevantes para avaliação e planejamento do sistema de pós-graduação, e para
inferir a expectativa e disponibilidade dos pós-graduados face ao mercado de
trabalho.

Tipo de Vínculo
Empregatício

Existência de vínculo empregatício atual. Opções:
CLT
Servidor Público
Aposentado
Colaborador
Bolsa de fixação

Tipo de Instituição

Tipo de empresa do vínculo empregatício atual.
Opções:
Instituição de ensino e pesquisa
Empresa pública ou estatal
Empresa privada
Outros

Expectativa de Atuação

Atividade profissional que o autor pretende exercer.
Opções:
Ensino e Pesquisa
Pesquisa
Empresa
Profissional autônomo
Outras

Mesma Área da Titulação
Assinalar se há expectativa de atuação na mesma
área de titulação do curso.

Aba (8) somente para programas da modalidade profissional
aparecerá essa aba.



Têm, ainda, a possibilidade de associar seus trabalhos de conclusão às produções
intelectuais correspondentes, desde que o discente autor do trabalho de conclusão
seja um dos coautores da produção.

Esse registro deve ser feito na aba (8) Produção Intelectual, na qual é possível
cadastrar uma produção nova (ao clicar no ícone “Cadastrar Produção Intelectual”)
ou associar uma produção previamente cadastrada. O campo é de preenchimento
automático, e tem por finalidade realizar a associação de um produto ao trabalho de
conclusão do discente, até o ano da defesa.

Fiqueatento!

Se o discente titulado ainda tiver alguma associação com o PPG (publicação
de artigo, por exemplo) após a defesa, ele deverá ser cadastrado como
participante externo e a produção contará como produção desse egresso.
Essa produção não deve ser inserida na aba (8) do trabalho de conclusão, já
que não é considerada como trabalho de conclusão desse discente.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Produções Acadêmicas |Produção Intelectual

Ferramentas de apoio ao preenchimento disponibilizadas no menu Produção
Intelectual

Cadastrar
Produção
Intelectual

A Produção intelectual de um docente pode ser inserida
manualmente na Plataforma Sucupira

Visualizar É na Lupa que o usuário tem a possibilidade de ver o histórico
de atuações do participante externo.

Alterar Utiliza-se caso seja necessário algum ajuste no registro
concluído.

Remover Possibilita a exclusão do registro que tenha sido feito
equivocadamente.

Ajuda Ao acessar qualquer um dos menus observe os itens
solicitados no preenchimento, e onde aparecer o ícone de
interrogação, colocando o cursor sobre a interrogação
aparecerá a explicação.

Produções
Importadas
do Lattes

Produções
inconsistentes

Produção com algum campo obrigatório sem preenchimento.



Produção
mais
relevante

Dentre as produções intelectuais cadastradas pelo programa,
aquelas consideradas mais relevantes ficarão destacadas com
o símbolo.

Não
associado

Para aqueles coautores, pertencentes ao Programa, mas cujo
nome ou abreviatura divergir com o registro na Plataforma
(nome abreviado ou abreviatura não cadastrada) o status será
"não associado".

Associado Será necessário incluir a abreviatura no cadastro da pessoa
para que o sistema faça a associação. Outra opção é buscar
essa pessoa pelo nome completo ou CPF na busca avançada
quando utilizar a importação.

Cadastramento de produções intelectuais

Há opções de importar produções de docentes do currículo Lattes ou de cadastrar
manualmente.

Fique atento!

No cadastro de produções intelectuais deverão ser declaradas somente as
produções que foram publicadas a partir do ano em que a pessoa (Docente,
Discente ou Participante Externo) foi vinculada ao programa.
“Após a Quadrienal 2017” só será possível importar produções do Lattes a
partir do ano 2017, produções anteriores a 2017 deverão ser inseridas
manualmente.

Devem ser registrados.
Apenas trabalhos ou atividades efetivamente
concluídos e no caso da produção bibliográfica,
exclusivamente os trabalhos publicados.

Não devem ser
registrados.

Não devem ser registrados trabalhos apenas
submetidos à publicação, mesmo que aceitos ou
atividades ainda em andamento.

Vínculo da produção
intelectual (Bibliográfica)
com um trabalho de
conclusão.

Dá-se através de uma relação de autoria. Ou seja,
um dos autores da produção deve ser
necessariamente autor ou orientador do trabalho
de conclusão.
Essa informação, que atende a solicitação das
comissões de avaliação, objetiva constatar o grau
de disseminação desses trabalhos.



Registro de produções
com coautoria.

Produções com coautoria devem ser registradas
apenas uma vez, informando-se todos os
autores.
Para evitar que uma mesma produção seja
registrada e avaliada em dois ou mais programas,
ou que haja a duplicidade de uma mesma
produção em um mesmo Programa, os
Coordenadores de Área poderão glosar essas
inconsistências durante a Avaliação dos
Programas.

Produção Intelectual é a denominação genérica da Produção Bibliográfica,
Técnica/Tecnológica e Artística realizada pelos docentes, discentes e demais
participantes do programa.

A produção intelectual abriga um amplo conjunto de realizações. Os dados requeridos
para detalhamento variam em função do Tipo de Produção.

Para efeito de registro no Coleta de Dados, a produção intelectual é classificada, num
primeiro nível, como Produção Bibliográfica, Produção Técnica e Produção Artística.

Num segundo nível, a produção é classificada pelo seu tipo:







O menu Produção Intelectual é composto por Três abas:

Dados Gerais, Detalhamento, Contexto.

Antes de operar o menu Produção Intelectual, recomenda-se ao usuário registrar os seus
autores na base de dados, através do menu Pessoas.

Aba (1) Dados Gerais



São registrados os dados comuns a qualquer natureza e tipo de produção intelectual:
o nome dos autores e a denominação da produção.

Título
Denominação da produção intelectual tal como consta no documento
original.

Ano da
publicação

Ano em que a produção foi publicada.

Caixa de
Seleção

Presta-se ao registro da relação da produção com trabalhos de
conclusão. A caracterização do vínculo exige que um dos autores da
produção seja autor ou orientador do trabalho de conclusão. O
vínculo pode ocorrer com trabalho de conclusão concluído.

Categoria

Selecionar a categoria (Discente, Docente, Participante Externo,
TODOS, Sem categoria), preencher o nome e clicar em ADICIONAR
AUTOR.

Sem categoria - É importante ressaltar que essa ação não permitirá
que essa pessoa seja associada ao programa, o que impede o
reaproveitamento do seu cadastro em outras atividades do programa,
sendo que ela contará apenas como um quantitativo de coautoria
para a publicação.

Nome Nomes dos autores da produção.



Aba (2) Detalhamento

Para cada um dos tipos de produção, há um conjunto específico de campos de
detalhamento. Ou seja, os campos cujo preenchimento é requerido na ficha
Detalhamento não são sempre os mesmos, variando de acordo com o conjunto natureza
e tipo estabelecido.



A partir da aba (2), há o botão “Salvar e Avançar”. Dessa forma, é possível salvar os
dados preenchidos até essa aba e continuar o preenchimento posteriormente.

Enquanto todos os campos obrigatórios da produção intelectual não estiverem
preenchidos, o registro fica marcado com o ícone . A produção ficará consistente
quando se clicar em concluir na aba 3.

Na coleta será declarada a informação sobre o artigo científico e qual é o seu veículo de
publicação (os periódicos científicos). Com efeito, quando o Coordenador de um
Programa for inserir um novo artigo em periódico, a Plataforma Sucupira não admite que

Fique atento!

Artigo em periódico – registro de ISSN
No caso do cadastramento de artigo em periódico, é obrigatória a informação do
campo ISSN (International Standard Serial Number). É um código aceito
internacionalmente para individualizar o título de uma publicação seriada. Esse
número se torna único e exclusivo do título da publicação ao qual foi atribuído.
O ISSN é composto por oito dígitos distribuídos em dois grupos de quatro dígitos
cada, ligados por hífen.
Nos casos de inclusão de uma produção do tipo “Bibliográfica” e subtipos “Artigo em
Jornal e Revista” e “Artigo em Periódico” esse número deve ser informado.
Nesse campo, poderão ser digitados tanto o número quanto o título do periódico e o
sistema buscará automaticamente o cadastro correspondente na base de dados e
não haverá possibilidade de alteração deste número de ISSN ou grafia do mesmo.
Caso a busca não retorne nenhum resultado, significa que esse registro ainda não
foi feito. Para cadastrar um periódico, é necessário fazer uma solicitação que será
encaminhada a DAV para validação da informação (ver item solicitação de
cadastramento de veículos). Apenas após essa validação, é que o periódico estará
disponível para seleção.



qualquer informação seja inserida livremente no campo de ISSN/título. O Coordenador
apenas poderá escolher os periódicos que já estão previamente cadastrados na base de
periódicos da Plataforma Sucupira.

Aba (3) Contexto

Na aba Contexto também são registrados dados comuns a qualquer natureza e tipo
de produção intelectual.

A produção deve ser contextualizada em relação às linhas e projetos do programa e
às suas áreas de concentração. Devem ainda ser registradas as áreas de
conhecimento nas quais a produção se insere. É possível associar uma produção
intelectual publicada em 2016 a áreas de concentração, linhas de pesquisa ou
projetos de pesquisa já concluídos (em 2015, por exemplo).

A produção intelectual pode ser vinculada a uma área de concentração, linha de
pesquisa e projeto de pesquisa já cadastrados previamente nos respectivos Menus.

Área de Concentração
Área de concentração do programa à qual a produção
está associada.

Fique atento!

Caso o periódico não conste na listagem apresentada pelo sistema o usuário deverá
ir ao menu, opção Solicitações > Cadastro de Veículos, conforme indicado a
seguir: Será utilizada quando houver necessidade de incorporar um novo periódico a
base.



Linha de Pesquisa
Linha de pesquisa do programa à qual a produção está
associada.

Projeto de Pesquisa
Projeto do programa em cujo contexto foi desenvolvida a
produção.

Caminhos para relacionar a Produção ao contexto das atividades
de pesquisa do programa:

1. Ao selecionar uma Área de Concentração, todas as Linhas de Pesquisa a ela
vinculadas ficam disponíveis para seleção.

2. Ao selecionar uma Linha de Pesquisa é exibida sua Área de Concentração
associada e todos os Projetos a ela vinculados ficam disponíveis para seleção.

3. Ao selecionar a linha virtual “Projeto Isolado”, ficam disponíveis para seleção todos
os projetos isolados. Escolhido o Projeto é exibida a Área de Concentração
associada.

4. Ao deixar a seleção de Área de Concentração e Linha de Pesquisa em branco
todos os Projetos registrados ficam disponíveis para seleção.





☰

Curso | Plataforma Sucupira

Produções Acadêmicas |Produções mais relevantes

No Menu Produções Mais Relevantes pode-se:
Incluir, ordenar, visualizar e excluir as produções mais relevantes para o Programa,
por autor principal.

Fique atento!

Para incluir uma produção relevante, primeiramente devem ser cadastradas as
produções no Menu Produção Intelectual.

Nesse Menu pode-se marcar, dentre as produções intelectuais cadastradas
pelo programa, aquelas consideradas mais relevantes, que ficarão destacadas
com o símbolo Podem ser marcadas 5 produções por tipo de produção
(artística, técnica e bibliográfica) para cada ano.



Após realizada a consulta, selecione as cinco (5) produções mais relevantes pelo
tipo de produção escolhido e clique em INSERIR.

A listagem de produções selecionadas mais relevantes aparecerá neste quadro e
elas poderão ser ordenadas, de acordo com a prioridade, pelas setas verdes.
Clicando no ícone , a produção poderá ser excluída.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Relatórios |Apresentação

No menu Relatórios, o usuário terá acesso a um conjunto de funções que comandam
a emissão de relatórios e de formulários. O usuário dispõe de oito opções de
relatórios:

1. Fluxo Discente 5. Produção dos Participantes Externos

2. Consolidação de Docente 6. Discentes Bolsistas

3. Consolidação de Programa 7. Dados Enviados do Coleta

4. Conferência de Programa 8. Qualis da Produção Bibliográfica



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Relatórios | Fluxo Discente

Fluxo de Discentes
Destina-se à visualização das informações relativas ao corpo discente dos
Cursos do Programa.
O fluxo de alunos é representado pela diferença entre entrada e saída de
alunos durante o ano base, considerados os novos e antigos, o número de
titulações, a evasão e a mudança de nível do mestrado para o doutorado.
Os dados exibidos nesse documento são inferidos do documento Cadastro
Discente e do documento Trabalhos de Conclusão. Portanto, qualquer
inconsistência no fluxo deve ser verificada nesses documentos.



Fique atento!

No Módulo da Plataforma Sucupira não existe mais o campo

“consistência” como no coleta anterior. As regras citadas são tratadas
diretamente no preenchimento do documento Discente e Trabalho de
Conclusão, ou seja:

Quando um trabalho de conclusão é cadastrado e os campos NOVA
SITUAÇÃO e DATA de DEFESA na aba (1) Dados Gerais são alterados,
essas informações são automaticamente carregadas no Fluxo Discente,
não havendo, portanto, possibilidade de inconsistência, a não ser por
erro de preenchimento;



Quando você altera no Menu DISCENTE o status de um aluno para
MUDANÇA DE NÍVEL SEM DEFESA, por exemplo, a Plataforma
Sucupira automaticamente faz esta contabilização no Menu FLUXO
DISCENTE;
Quando um trabalho de conclusão é removido, o sistema
automaticamente volta o status do discente para aquele imediatamente
anterior.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Relatórios |Consolidação de Docente

Consolidação de Docente
Do Corpo Docente de cada curso do Programa, são apresentadas
informações quantitativas, relativas às atividades docentes, como orientações,
produções (técnicas, bibliográficas e/ou artísticas), turmas ministradas e
projetos de pesquisa. Pode ser gerado um relatório individual de determinado
docente, onde podem ser verificadas as informações detalhadas de cada
atividade do docente no programa.





☰

Curso | Plataforma Sucupira

Relatórios |Consolidação de Programa

Consolidação de Programa
São apresentadas informações quantitativas do Programa, relativas ao fluxo
de alunos, número de docentes e suas categorias, número de participantes
externos, produções, trabalhos de conclusão.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Relatórios |Conferência de Programa

Conferência de Programa
São apresentadas as informações preenchidas pelo Programa nos módulos
do Coleta, para fins de identificação e conferência dos dados, por ano.

Fique atento!

Ao selecionar a categoria “Produção Intelectual” → produção bibliográfica, para
os artigos em periódicos foram incluídos os campos de “ISSN” e “estrato” do
Qualis atual. O campo “estrato” poderá vir preenchido com o estrato da última
classificação, com um traço “-“ ou com a sigla NP, ou seja:



a) Se for gerado um relatório para o ano de 2016 e esse periódico já tiver sido
classificado no Qualis 2015 na área de Avaliação à qual o Programa está
inserido, o estrato dessa classificação aparecerá no relatório:

b) Se for gerado um relatório para o ano de 2017 e esse periódico não tiver sido
classificado no Qualis 2015, o campo “estrato” será preenchido por um traço “-“:

c) Se o periódico tiver sido classificado como Não Periódico pela Área de
Avaliação à qual pertence o Programa de Pós-Graduação, aparecerá a sigla
“NP” no campo “estrato”:





☰

Curso | Plataforma Sucupira

Relatórios |Produção dos Participantes Externos

Produção dos Participantes Externos
São listados os participantes externos ao programa com informações
referentes ao tipo de participação e o detalhamento da produção.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Relatórios |Discentes Bolsistas

Discentes Bolsistas
Esse relatório fornece informações, por ano, de todos os discentes do PPG,
ativos ou não, que receberam bolsas de auxílio da Capes e de outras
instituições de fomento. As bolsas da Capes são carregadas automaticamente
e as bolsas de outros PPGs devem ser informadas no Menu Discentes,
clicando no ícone associar bolsa .



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Relatórios |Dados Enviados do Coleta

Relatório de Dados Enviados do Coleta
Nesse relatório são apresentadas as informações enviadas pelo PPG em
formato xls e pdf, com a diferença de que informações pessoais não constam
do relatório em formato xls.
Independente de o Programa ter enviado mais de uma vez a Coleta de
Informações 2013 ou 2014 ou 2015, no Menu relatórios de Dados Enviados do
Coleta, só aparecerá o último envio realizado no ano base, tendo em vista que
esse último relatório é o que representará a “foto” do respectivo Calendário.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Relatórios |Qualis da Produção Bibliográfica

Qualis da Produção Bibliográfica
Nesse relatório são apresentadas as informações enviadas pelo PPG em
formato xls e pdf, com a diferença de que informações pessoais não constam
do relatório em formato xls.
Independente de o Programa ter enviado mais de uma vez a Coleta de
Informações 2013 ou 2014 ou 2015, no Menu relatórios de Dados Enviados do
Coleta, só aparecerá o último envio realizado no ano base, tendo em vista que
esse último relatório é o que representará a “foto” do respectivo Calendário.

Nesse relatório são geradas as informações dos artigos em periódicos,
publicados por ano pelo Programa.
A consulta pode ser feita por ano, filtrando ou não o estrato das produções.
O relatório poderá ser gerado em html ou xls.
Apenas os periódicos com Qualis terão o estrato preenchido. O campo
“estrato” trará a sigla “NP” para os periódicos que tiverem sido classificados



como “não periódicos” pela área de avaliação à qual o Programa pertence.
Os periódicos publicados a partir de 2017 não virão com o estrato marcado,
enquanto não houver nenhum Qualis do Quadriênio analisado.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Importação do Currículo Lattes |Apresentação

A importação do Currículo Lattes pode ser feita por meio do menu Importações →
Currículo Lattes (1) no cabeçalho superior ou pelo menu “Produções Intelectuais” →
Importar Produção Intelectual (2)

Fique atento!

Ferramenta desenvolvida para auxiliar o preenchimento da Coleta de
Dados.
O uso dessa ferramenta é opcional.
Ao utilizar a opção "Importar Currículo", serão importadas as produções
docentes de natureza bibliográfica, técnica e artística referente ao ano
base selecionado.
Esta ferramenta traz informações de cadastro de Docentes com a base
de dados do CNPq.
Utiliza o CPF de cada docente cadastrado no (Módulo Pessoas – Menu
Docentes) para buscar seu currículo no Sistema de Currículos Lattes do
CNPq para que a importação seja realizada.
Na atual versão da plataforma Sucupira não é possível importar currículo
de discentes.
“Após a Quadrienal 2017” só será possível importar produções do
Lattes a partir do ano 2017, produções anteriores a 2017 deverão ser
inseridas manualmente.

Aprimoramentos (importação das produções dos Docentes)



→ Já trará a data da última Importação das produções na
Plataforma e a data da Atualização na Plataforma Lattes.

Importação de
currículo Lattes –
Dados para Consulta:

Site do CNPq fora do
ar.

O algoritmo para
importação das
produções dos
docentes foi
aprimorado.

Segunda opção de
busca. (Para aquelas
pessoas não
associadas
automaticamente, mas
que estão cadastradas
no programa).

Para o caso de coautor
não identificado.

→ Não inviabilizará a importação das produções intelectuais.
→ O sistema armazenará as produções dos docentes no
banco de dados da Capes até a data informada no item
“Data de atualização do Lattes”

→ Agora o sistema associará previamente as pessoas já
cadastradas no Programa (docentes, discentes e
Participantes externos) quando o nome coincidir com a grafia
registrada no CPF dessas pessoas.

→ O algoritmo considerará a abreviatura, além de partes do
nome, para realizar a busca de nomes semelhantes entre as
pessoas cadastradas no Programa.

→ É possível fazer uma busca avançada em todos os
programas, inclusive no próprio Programa.

Módulo Produções Acadêmicas – Menu Produção Intelectual



Ferramentas de apoio ao preenchimento disponibilizadas no menu Produção
Intelectual

Cadastrar
Produção
Intelectual

A Produção intelectual de um docente pode ser inserida
manualmente na Plataforma Sucupira

Visualizar É na Lupa que o usuário tem a possibilidade de ver o histórico de
atuações do participante externo.

Alterar Utiliza-se caso seja necessário algum ajuste no registro concluído.

Remover Possibilita a exclusão do registro que tenha sido feito
equivocadamente.

Ajuda Ao acessar qualquer um dos menus observe os itens solicitados no
preenchimento, e onde aparecer o ícone de interrogação,
colocando o cursor sobre a interrogação aparecerá a explicação.

Produções
Importadas
do Lattes

Produções
inconsistentes

Produção com algum campo obrigatório sem preenchimento.

Produção
mais
relevante

Dentre as produções intelectuais cadastradas pelo programa,
aquelas consideradas mais relevantes ficarão destacadas com o
símbolo.

Não
associado

Para aqueles coautores, pertencentes ao Programa, mas cujo
nome ou abreviatura divergir com o registro na Plataforma (nome
abreviado ou abreviatura não cadastrada) o status será "não
associado".



Associado Será necessário incluir a abreviatura no cadastro da pessoa para
que o sistema faça a associação. Outra opção é buscar essa
pessoa pelo nome completo ou CPF na busca avançada quando
utilizar a importação.

Importar Apresenta as produções a serem importadas, caso desejado.

Importada Apresenta as produções que já foram importadas.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Importação do Currículo Lattes |Detalhes da Importação

Ao optar pela importação dos currículos o sistema apresentará as produções dos docente
identificadas em seu currículo Lattes.

Clique no ícone importar para visualizar os detalhes da produção a ser importada. As
informações da produção virão separadas em três itens: Dados da Importação,
Produções Semelhantes e Identificação de Autores.

No item Dados da Importação constarão o nome do docente, o título do artigo, o título
do periódico e respectivo ISSN, tipo, subtipo e ano da publicação.



O item Produções Semelhantes poderá trazer uma produção semelhante a que se quer
importar. Se a produção trazida pelo sistema for diferente da que se está importando,
ignore a informação e importe a nova produção normalmente.

Se for a mesma produção e quiser substituir a produção antiga pela atual, marque o
checkbox e clique em associar produções.

Clique em CANCELAR, se a produção importada for a mesma produção que se quer
importar e não quiser substituí-la.

Fique atento!

Se o campo Veículo/ISSN estiver em branco é porque esse periódico não está na
base de dados da Capes. Nesse caso, solicite o cadastro do veículo acessando o
Menu Solicitações >> Cadastro de Veículo.



Se não houver produção semelhante, o sistema mostrará a frase Nenhuma produção
semelhante encontrada.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Importação do Currículo Lattes |Associação de autores já
cadastrados no Programa

Associação de autores já cadastrados no Programa
No item Identificação de autores, o sistema já trará associadas as pessoas
cadastradas no Programa (docentes, participantes externos e discentes), cujos nomes
coincidirem com o registro do CPF.

Fique atento!

Caso a pessoa venha carregada do Lattes com partes do nome abreviado, mesmo
que a pessoa esteja cadastrada no Programa ela não será associada
automaticamente. Para associar a pessoa à produção, deve-se clicar no ícone
associar para verificar quais as opções de nome semelhantes, existem no
Programa.



Nessa segunda etapa, o algoritmo leva em consideração também a abreviatura da
pessoa.

Outra opção é buscar essa pessoa pelo nome completo ou CPF na busca avançada,
clicando no checkbox “Deseja buscar o autor em todos os programas?”

Um exemplo:

Nome completo da pessoa é ANA MARIA DE SOUZA. Porém ela foi inserida no
currículo do docente como ANA DE SOUZA. Dessa maneira, o sistema não associa
o nome dela automaticamente. Após clicar no ícone aparecerá a(s) opção(ões)
de nome(s) semelhante(s) para que associação seja feita. Caso seja realmente o
coautor da publicação, clique em associar; caso contrário, faça a busca avançada,
clicando em “Deseja buscar o autor em todos os programas?”.

“Produção
em grande
colaboração.”

→ Em caso de artigos que contenham um numero elevado de autores
há a opção de associar apenas o autor principal da produção.

→ Ao optar por não associar todos os participantes, deve-se ter ciência
de que esses coautores não associados não serão contabilizados na
produção. Caberá à cada Coordenação de Área e CTC-ES definir e
normatizar como tais produções serão contabilizadas na análise dos
respectivos PPGs.

“Não
associado”

→ Para aqueles coautores, pertencentes ao Programa, mas cujo nome
ou abreviatura divergir com o registro na Plataforma (nome abreviado
ou abreviatura não cadastrada)

o status será “não associado”.

→ Será necessário incluir a abreviatura no cadastro da pessoa para
que o sistema faça a associação.

→ Outra opção é buscar essa pessoa pelo nome completo ou CPF na
busca avançada, clicando no checkbox “Deseja buscar o autor em
todos os programas?”.





☰

Curso | Plataforma Sucupira

Importação do Currículo Lattes |Associação de autores não
cadastrados no Programa

Associação de autores não cadastrados no Programa

Fique atento!

Os coautores que não estão cadastrados, ou não associados, do próprio Programa
ou não, poderão ser buscados em outros Programas. Clicando-se no ícone , o
sistema abrirá outra tela para que a busca seja feita em todos os Programas.

Marque o checkbox “Deseja buscar o autor em todos os programas?” para abrir as
opções de busca em todos os Programas.

Fique atento!

É obrigatório informar a categoria (docente, discente ou participante externo) para
otimizar o tempo de busca. Digite o nome do coautor, a abreviatura ou CPF e clique
me consultar.



Fique atento!

→ O sistema apresentará uma lista de nomes semelhantes. Se as opções
corresponderem ao nome digitado, clique em associar , ou repita a operação,
trocando a categoria ou utilizando os demais filtros.

→ Independente da categoria que for feita a busca do coautor (discente, docente ou
participante externo), após clicar em associar , será criado um registro de
participante externo dessa pessoa no Programa.

Se o sistema não encontrar o coautor em nenhum Programa aparecerá à mensagem:
“Não existem dados cadastrados para a pesquisa realizada”.

Caso o sistema não encontre a pessoa.

Há ainda duas opções:

→ realizar o cadastro dessa pessoa como participante
externo;

→ cadastrar essa pessoa como sem categoria.

Obs: É importante ressaltar que essa ação não permitirá que
essa pessoa seja associada ao programa, o que impede o
reaproveitamento do seu cadastro em outras atividades do
programa, sendo que ela contará apenas como um
quantitativo de coautoria para a publicação. Boletim Nº
001/2014.



As opções estão na
parte inferior dessa
mesma tela:

Após associar todos os autores da produção às pessoas cadastradas em seu Programa,
clique em IMPORTAR.

Para completar as informações obrigatórias que não foram carregadas do Sistema de
Currículos Lates do CNPq, clique no ícone alterar e salvar a produção até a 3ª aba.

Fique atento!

Após a importação de uma produção a partir do Lattes, a produção ficará disponível
no Menu Produção Intelectual.

As produções bibliográficas que contenham informações obrigatórias não
preenchidas ficarão marcadas com o ícone , para indicar que o preenchimento
está inconsistente.



☰

Curso | Plataforma Sucupira

Importação do Currículo Lattes |Pró-reitor

Pró-reitor

Fique atento!

Caso o acesso esteja sendo feito pelo Pró-reitor, somente será exibida a opção de
importação de currículo Lattes após selecionar um programa de pós-graduação.



Após a seleção de um programa e selecionada a opção de importação do currículo, serão
listados os docentes presentes no programa, tendo a opção de consulta por nome do
docente ou ainda categoria.




