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Boletim Sucupira nº 001 

22 de maio de 2014 

 

Prezados (as) Srs. Coordenadores de Programas, 

A Plataforma Sucupira tem passado por constantes atualizações para 

correção e aprimoramento de suas funcionalidades. Nesse processo, a 

colaboração de todos os programas é fundamental para compartilhar com 

a CAPES as necessidades e sugestões que se apresentam no decorrer da 

utilização da Plataforma.  

Para contemplar essas alterações, o manual que se encontra no portal 

público (http://sucupira.capes.gov.br) também tem sido constantemente 

atualizado. Assim, é importante que consultem as novas orientações que 

lá são disponibilizadas. 

Pedimos atenção especial aos avisos que são colocados no portal público, 

onde é indicado o horário em que o sistema sofrerá manutenção e, 

consequentemente, ficará indisponível. Geralmente isso tem acontecido 

por volta das 12h.  

Destacamos a seguir os pontos principais que foram corrigidos ou as novas 

implementações realizadas nas últimas semanas. 
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1. Cadastro simplificado de Co-autores de produções – via importação 

de currículo Lattes 

Para o caso de produções importadas do Lattes, foi implementada uma associação simples de 

coautores de produções bibliográficas. Dessa forma, se o nome do pesquisador não for 

encontrado na base de dados do programa ou de outros programas de pós-graduação, será 

possível apenas com um clique associar o nome desse pesquisador à produção.  

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.  
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Na visualização da produção no modulo correspondente, os autores associados dessa forma 

ficam classificados como “sem categoria”, não podendo ser buscados ou associados a nenhum 

outro módulo do sistema. 

 

 

2. Alteração de nome e data de orientação no menu “Trabalhos de 

Conclusão” 

Na aba “Banca Examinadora”, é possível alterar o nome do orientador principal do discente 

ou o período de orientação. Basta redigir o nome desejado e avançar até a aba 7, salvando as 

alterações ao final do processo. Orientadores principais e adicionais (coorientadores) devem 

ser cadastrados no Menu “Discentes”. 
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3. Turmas 

Implementada a possibilidade de adicionar um docente, discente ou participante externo 

como responsável pela turma. 

Além disso, agora é possível selecionar a mesma turma a dois cursos simultaneamente, desde 

que a carga horária seja igual.  

4. Bolsas declaratórias 

No menu “Discentes”, há a possibilidade de informar bolsas que o aluno possua além daquelas 

já fomentadas pela CAPES (estas serão registradas via sistema “SAC” e não devem ser 

cadastradas nesse campo).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informar bolsas declaratórias 

(além das concedidas pela CAPES).  

A CAPES não aparecerá como 

opção de seleção 

Relação de bolsas que o discente 

possui (CAPES e outras). No caso 

da bolsa da CAPES, não será 

possível altera-la por esse campo, 

apenas via SAC 
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5. Alteração de data de matricula de alunos já titulados  

Foi implementada a possibilidade de alterar a data de matrícula do discente quando o 

mesmo possui trabalho de conclusão já cadastrado. A alteração pode ser feita diretamente 

no registro do discente titulado, conforme telas abaixo: 

 Acesse o registro do discente titulado, clicando no ícone “alterar” 

 

 

 Altere a data de matrícula conforme desejado e depois clique em “Alterar” para salvar 

as informações. É importante verificar se a data de matrícula a ser alterada não será 

posterior à data que está informada no período de orientação. Nesse caso, antes de alterar 

a matrícula, deve ser ajustado o período de orientação, no trabalho de conclusão, 

conforme orientações do ponto 2 deste documento. 
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Boletim Sucupira nº 002 

09 de julho de 2014 

 

Prezados (as) Srs. Coordenadores de Programas, 

Nesses primeiros meses de utilização da Plataforma Sucupira, temos trabalhado 

continuamente para aperfeiçoar suas funcionalidades. Sabemos que ainda há muito a 

ser feito em termos de correções e melhorias no sistema e, nesse sentido, temos 

recebido valiosas contribuições da comunidade acadêmica.  

As edições do Boletim Sucupira serão utilizadas para comunicar novas implementações 

e para alinhar procedimentos gerais de sua utilização. 

 

1. Prazo para término da Coleta de Dados  

 

Essa questão tem sido bastante recorrente. Ressaltamos que não há definição de 

prazo final para preenchimento de dados referentes ao ano de 2013. Nesse momento, 

não podemos prever quando a Plataforma terá sua completa estabilidade e condições 

perfeitas para inserção de toda a informação. De qualquer forma, quando houver uma 

decisão de data final para consolidação dos dados 2013, haverá ampla divulgação com 

antecedência, de modo que seja de conhecimento de todos os PPGs.      

 

2. Migração de dados  

Para inicio do preenchimento do Coleta de um PPG na Plataforma Sucupira, foi feita a 
migração de dados que constavam no Coleta de Dados 2012 do mesmo, além dos 
dados de discentes matriculados ou titulados no Cadastro de Discentes nos anos de 
2013 e 2014. Porém, por razões de compatibilidade técnica entre softwares e versões 
dos mesmos, foram detectados alguns casos impeditivos de importação ou 
necessidades de ajustes. Portanto, reiteramos que isso implica em um trabalho 
adicional de conferência pelos coordenadores, mas que é inevitável nessa transição de 
sistemas. É importante ressaltar que o aplicativo anterior “Cadastro de Discentes” 
acumulava muitas inconsistências e desatualização que já não permitia uma forma de 
validação completa das informações pela CAPES.  

Assim, por exemplo, pessoas com CPFs inexistentes ou documento inválido não foram 
migradas, discentes já titulados (ou que abandonaram) que estavam com situação 
“matriculado” no Cadastro de Discentes foram importados, etc. Nos casos em que não 
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foi possível identificar a correspondência exata entre o(s) orientador(es) do Trabalho 
de Conclusão com o seu registro como docente do PPG, o campo “Orientador” foi 
preenchido, como padrão,  com as informações do coordenador atual do programa. O 
mesmo aconteceu para os membros da banca examinadora. 

Passado esse primeiro momento de conferência e de inserção de informações de todo 
um ano passado, haverá uma carga de trabalho muito menor, dada a possibilidade de 
inserção contínua dos dados, que será consequentemente diluída ao longo do ano. 

 

3. Alterações de informações em discentes  

3.1 Alterações em discentes já titulados 

É possível realizar alterações de orientador principal, coorientador, data de matrícula e 

data de titulação em discentes que já estejam titulados ou na situação mudança de 

nível com defesa. Para alterar orientador principal, é necessário acessar o Menu 

“Trabalhos de Conclusão”, e no registro do trabalho de conclusão do discente, acessar 

a aba 4, conforme tela abaixo: 

 

Clicando no ícone alterar é possível modificar tanto o período de orientação quanto o 

nome do orientador principal. Caso o discente tenha também um coorientador 

cadastrado (ou seja, orientador que não é principal), a alteração deverá ser feita no 

registro do discente, acessando o Menu “Discentes”, conforme telas abaixo: 
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É importante ressaltar que, ao acessar o registro do discente já titulado, é possível 

alterar e/ou excluir o coorientador, e também alterar o orientador principal (além da 

opção de poder alterar pelo trabalho de conclusão). Também é possível alterar a data 

da matrícula de alunos já titulados. 

3.2 Alterações em discentes com outras situações  

Devido à migração dos dados de discentes e trabalhos de conclusão do Cadastro de Discentes, 

sugiram algumas situações na Plataforma Sucupira em que não se permitiam alterações nos 

registros. Um exemplo mostrado na tela abaixo é o de discentes que vinham migrados com a 

situação “matriculado” nos dois níveis (mestrado e doutorado). 

 

Com as melhorias no sistema, agora é possível que o coordenador altere as informações em 

qualquer registro, e também que titule o discente no mestrado. Para cadastrar o trabalho de 

conclusão, ao digitar o nome do discente, serão trazidos os dois registros, devendo ser 

escolhido primeiramente o registro do mestrado. 
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3.3 Período de Orientação do Discente para Cadastro do Trabalho de Conclusão 

 

Foram recebidas diversas solicitações de esclarecimentos sobre o erro abaixo no 

momento do cadastro de um trabalho de conclusão: 

 

 

Esta mensagem ocorre quando a data fim da titulação no registro do discente já se 

encontra preenchida. A orientação é que, no momento do cadastro do trabalho de 

conclusão, a data fim da titulação deve ser mantida em branco, pois esta será sempre 

incluída automaticamente como a data informada da defesa. 
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Se o período de orientação estiver preenchido conforme mostrado na tela abaixo, 

o erro será apresentado no momento da inserção do trabalho de conclusão. 

 

Para evitar a inconsistência, deve-se deixar o período de orientação com a data 

fim em branco. Ao cadastrar o trabalho, esta data será incluída automaticamente 

como a data informada da defesa. 

 

 

 

4. Módulo Turmas 

Neste menu, o campo “Nome da Turma” não é mais de preenchimento obrigatório. 
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5. Módulo Participantes Externos 

Foi incluído um “checkbox” para informar o vínculo do participante à IES apenas se for esta for 

uma instituição de ensino, que possua programas de pós-graduação associados. Desta forma, 

caso o participante externo seja vinculado, por exemplo, a empresas, órgãos do governo ou 

organizações não governamentais, esta opção não precisa ser marcada. Caso o participante 

externo seja docente ou discente de alguma IES, a opção deve ser marcada e preenchida 

conforme telas abaixo:  

NÃO MARCAR A OPÇÃO CASO O PARTICIPANTE EXTERNO NÃO SEJA VINCULADO À IES 

 

MARCAR A OPÇÃO CASO O PARTICIPANTE EXTERNO SEJA VINCULADO À IES 

 

6. Módulo Trabalho de Conclusão 

Foi incluído um checkbox na aba 3 do trabalho de conclusão que permite a visualização apenas 

dos projetos de pesquisa aos quais o discente é vinculado, facilitando a visualização do 

coordenador quando há muitos projetos cadastrados no programa. 
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Boletim Sucupira nº 003 

16 de julho de 2014 

 

Prezados (as) Srs. Coordenadores de Programas, 

 

Informamos que os meios de contato para atendimento das demandas relativas ao 

módulo Coleta da Plataforma Sucupira foram alterados. 

As dúvidas, erros, críticas e sugestões, a partir de agora, deverão ser encaminhados 

por meio do link do novo sistema eletrônico (Fale Conosco) da Central de Atendimento 

da CAPES ou pelo telefone (61) 2022-6830. 

Essa mudança visa centralizar o recebimento das demandas para que possamos 

otimizar o atendimento. 

Esclarecemos que as demandas já encaminhadas pelo e-mail divulgado no manual do 

Coleta ou pela funcionalidade “Chamadas de Atendimento” da Plataforma Sucupira 

serão devidamente respondidas. 

A funcionalidade “Chamadas de Atendimento”, disponível anteriormente na 

Plataforma Sucupira, foi desativada. 

 

http://mec.cube.callsp.inf.br/auth-web/login?redirect_uri=http%3A%2F%2Fmec.cube.callsp.inf.br%2Fauto-atendimento%2Fauth-callback&token_aplicacao=e3lhqm5iVYbcOEfxMMvpBw&balcao_redirect_uri=%2Fauto-atendimento%2Fnavegacao-informacoes%2F#/MjMtc2U=
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Boletim Sucupira nº 004 

18 de julho de 2014 

 

Prezados (as) Srs. Coordenadores de Programas, 

Foi implementada a funcionalidade “Gerenciar Referências”, que permite buscar na 
base de dados, todas as referências de um docente, discente ou participante externo 
cadastrado na Plataforma Sucupira. 
Essa funcionalidade está disponível nos respectivos Menus Docentes, Discentes e 

Participantes Externos, por meio do botão “Gerenciar Referências”  e é útil no caso 
em que uma pessoa cadastrada precisa ser excluída, mas possui várias referências que 
não permitem a exclusão. 
Assim, é necessário que todas essas referências sejam removidas antes da exclusão da 
pessoa do sistema. 
No exemplo abaixo, foi considerado o caso de um docente. Mas os procedimentos de 

“Gerenciar Referências” são os mesmos para discentes e participantes externos. 

 
 
Ao clicar no ícone “Gerenciar Referências”, surgirá uma tela com as informações da 

pessoa e as referências dela conforme o ano indicado. Para buscar as referências do 

ano base 2013 ou outro ano, basta digitar o ano e clicar no botão para atualizar.  
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Para visualizar as referências, clique nos títulos destacados abaixo. O número entre 

parênteses corresponde à quantidade de registros existentes. 

Por exemplo, ao clicar em Referências de Produção, o sistema identifica qual é a 

produção. Para alterá-la, basta acionar o botão . 

 

 

O sistema abrirá o registro da produção em uma nova aba. 
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Após remover a referência da pessoa do registro de produção, é necessário salvar as 

informações contidas na aba atual e posteriormente fechá-la. A aba inicial ainda 

deverá estar aberta, onde será possível visualizar a tela abaixo. Clique no botão 

para atualizar as informações que excluídas na aba anterior. 

 

 

Para remover as outras referências, basta realizar os mesmos procedimentos descritos 

acima. 
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Boletim Sucupira nº 005 

21 de julho de 2014 

 

Prezados (as) Srs. Coordenadores de Programas, 

 

Nesta quinta edição do Boletim Sucupira, informamos algumas melhorias realizadas 

recentemente no módulo Coleta e esclarecemos pontos que tem gerado dúvidas 

frequentes. 

1. Procedimentos para solicitação de cadastro de Instituição de Ensino Superior 

(IES) nacional e estrangeira 

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 (caso ele seja 

vinculado a uma IES) ainda não esteja cadastrada na CAPES, é necessário solicitar o 

cadastro via e-mail. 

No caso de IES nacional, é necessário encaminhar um e-mail para 

cadastroies@capes.gov.br com as seguintes informações da IES: nome, status jurídico, 

sigla, nome do Dirigente, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, e-mail, telefone, fax, 

CNPJ (se houver),  unidade gestora, gestão e código e-MEC (se houver). 

Já no caso de IES estrangeira, é necessário verificar se no campo de busca, a pesquisa 
foi realizada, preferencialmente, com o nome da IES no idioma do país dela. Também é 
possível pesquisar por parte do nome da IES, o que facilita a busca. 
Se mesmo assim a instituição não for localizada, é necessário encaminhar uma 
solicitação de cadastro de instituição estrangeira para o e-mail 
cadiesestrangeiras@capes.gov.br com as informações: nome, sigla, endereço, cidade, 
país, e-mail, telefone, fax, endereço eletrônico/website. 
 
2. Trabalhos de Conclusão 
Para que uma pessoa seja incluída como membro de banca, é necessário que o início 
do vínculo dela com o programa seja anterior ou igual à data de defesa da 
tese/dissertação. 
 
Por exemplo, a data de defesa do discente Danilo é 12/12/2013, conforme imagem a 
seguir. 

mailto:cadastroies@capes.gov.br
mailto:cadiesestrangeiras@capes.gov.br
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Ao tentar incluir a Mariana como membro da banca, o sistema não trouxe o nome para 
seleção.  
 

 
 
Isso ocorreu, pois o vínculo no cadastro de participante externo estava marcado como 
em 01/07/2014, data posterior à defesa do discente Danilo.  
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Já o docente Carlos foi incluído com sucesso como membro da banca. 
 

 
 
O vínculo dele iniciou em 01/02/2004, que é anterior à data de defesa do Danilo. 

 
 
 
Dessa forma, se ocorrer o caso descrito para a participante “Mariana”, deve ser 
alterado o início de vínculo no cadastro de participante externo. 
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3. Produção Intelectual 
No cadastro manual de produções intelectuais de docentes, discentes e participantes 
externos, deverão ser declaradas somente as produções que foram publicadas a partir 
do ano em que a pessoa foi vinculada ao programa. Não será possível declarar 
produções de anos anteriores. 
 
Por exemplo, o início do vínculo da docente Ana Maria foi em 2014. 
 

 
 
Ao tentar cadastrar uma produção de um ano anterior a 2014, o sistema não localiza o 
nome da docente e assim, não permite que a produção seja cadastrada.  
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4. Discentes 
Foi inserida uma caixa de seleção relacionada à permissão de complementação 
financeira aos discentes de mestrado e doutorado, logo abaixo do campo de cadastro 
de orientações no registro do discente. 

 
Este campo não é de preenchimento obrigatório, mas deve ser marcado caso o 
discente se encontre na situação descrita nesta portaria conjunta. 
 
 
5. Produção Intelectual 

 
A aba (4) Vínculo, do menu Produção Intelectual, foi alterada. Agora, é necessário 
indicar apenas se a produção intelectual é vinculada a trabalho de conclusão, sem a 
necessidade de informar o trabalho. Assim, caso a produção seja vinculada a um 
trabalho de conclusão, marque a caixa de seleção mostrado na imagem abaixo e clique 
em Alterar. 
 

 

6. Projetos de Pesquisa 
Foi incluído um campo para que seja informada a data de fim do vínculo para 
membros de projeto de pesquisa. 
Para informar o fim do vínculo, localize o projeto de pesquisa e clique no botão Alterar. 
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No campo Membros do Projeto, localize o nome do membro a ser desvinculado e 

clique no botão “Desvincular”, conforme imagem a seguir. 

 

Informe a data “Fim do Vínculo” e clique em Concluir. 

 

Verifique se a data de fim do vínculo está correta no campo Membros e clique no 

botão Alterar, localizado no final da página. 
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Boletim Sucupira nº 006 

29 de julho de 2014 

 

Prezados (as) Srs. Coordenadores de Programas, 

 

Neste boletim, esclarecemos como proceder quando um autor aparece duplicado durante a 

importação de uma produção do currículo Lattes. Vejamos o exemplo abaixo. 

 

Ao clicar no botão “Importar”, o docente André apareceu duplicado na relação de autores da 

produção. 

 



  
                                      

 

2 
 

Essa duplicidade ocorre nos casos em que a abreviatura principal cadastrada na Plataforma 

Sucupira (linha branca na imagem acima) é diferente da abreviatura no currículo Lattes (linha 

vermelha). 

Para remover a duplicidade, é necessário que a abreviatura do Lattes seja cadastrada e 

marcada como “Principal” no registro do docente na Plataforma Sucupira. 

Assim, no exemplo do docente André, selecionamos a abreviatura do Lattes e clicamos em 

copiar. 

 

No registro do docente André, colamos a abreviatura no campo referente e clicamos no botão 

“Adicionar”. 

Neste exemplo, ao clicar para adicionar, o sistema retornou a mensagem “Abreviatura 

informada já existe no sistema”, pois, de fato a abreviatura já estava cadastrada, conforme 

imagem abaixo. 

 

 

Assim, se a abreviatura já estiver cadastrada, basta marcá-la como “Principal” e salvar os 

dados. 
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Ao retornar à tela de importação, não há mais duplicidade. 
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Boletim Sucupira nº 007 

12 de agosto de 2014 

 

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas, 

 

Nesta edição do Boletim Sucupira, destacamos as últimas melhorias realizadas no 

módulo Coleta. 

 

1. Participante Externo Estrangeiro 

No cadastro de participante externo, foi incluída uma caixa de seleção para indicar se é 

estrangeiro. Marcando-se esta opção, não será mais necessário informar o passaporte.                                                         
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2. Produção Intelectual 

No cadastro manual de produções intelectuais, foi incluída a opção “Sem Categoria” no 

campo referente aos autores da produção. 

Assim, caso não seja possível realizar o cadastro completo de um autor que seja 

participante externo no Menu Participantes Externos, pode-se optar pela simples 

associação do autor à produção ao selecionar a opção “Sem Categoria” e preencher as 

informações solicitadas, conforme imagens abaixo. Nesse caso, a pessoa ficará sem 

qualquer tipo de associação com o programa. 
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3. Acesso ao sistema eletrônico (Fale Conosco) da Central de Atendimento da 

CAPES (link) 

O login e senha do sistema eletrônico (Fale Conosco) da Central de Atendimento da 

CAPES, divulgado no Boletim Sucupira nº 003, é diferente do login e senha para 

acesso à Plataforma Sucupira. 

Dessa forma, ao acessar o sistema eletrônico pela primeira vez, é necessário 

realizar um cadastro. O passo a passo para se cadastrar está descrito no tutorial 

localizado ao lado da caixa de login, conforme destacado abaixo. 

http://mec.cube.callsp.inf.br/auth-web/login?redirect_uri=http%3A%2F%2Fmec.cube.callsp.inf.br%2Fauto-atendimento%2Fauth-callback&token_aplicacao=e3lhqm5iVYbcOEfxMMvpBw&balcao_redirect_uri=%2Fauto-atendimento%2Fnavegacao-informacoes%2F#/MjMtc2U=
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Boletim Sucupira nº 008 

22 de agosto de 2014 

 

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas, 

 

Neste boletim, apresentamos as recentes melhorias e reforçamos algumas orientações 

referentes ao preenchimento da Plataforma Sucupira – módulo Coleta. 

 

1. Verificar Pendências 

Foi implementada a funcionalidade que permite verificar as pendências de preenchimento do 

módulo Coleta. Para fazer a verificação de pendências, acesse o menu Coleta Online -> Coleta 

de Dados -> Verificar/Enviar Dados. 

 

Ao clicar em Verificar/Enviar Dados, será apresentada uma tela como a do exemplo a seguir. 

Nela, serão mostrados os erros  (que são situações impeditivas de envio) e avisos  (que 

são apenas alertas, mas não impedem o envio).  

Atenção: A opção “Enviar Dados” não está disponível nesse momento. 
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Para corrigir a pendência, basta clicar no botão , que o sistema abrirá, em uma nova aba, o 

menu no qual deverá ser corrigida a pendência. 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 “Verificar” localizado no final da página. 

Esclarecemos que algumas pendências podem ser decorrentes do processo de migração de 

dados. Assim, por exemplo, podem ser encontradas pendências como “A linha de pesquisa não 

possui área de concentração associada” ou “O discente possui como orientador o docente “x” 

que se encontra inativo ou não pertence ao programa no período coletado de 2013.”, que 

devem ser corrigidas. 

 

2. Cadastro e Alteração de Pró-Reitor 

Para solicitar cadastro ou alteração de Pró-Reitor, a Pró-Reitoria da IES deverá encaminhar um 

e-mail para cadastroies@capes.gov.br com os seguintes dados: nome da IES, CPF do Pró-

Reitor, e-mail e portaria de nomeação. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato pelo 

telefone (61) 2022-6478. 

 

3. Cadastro de Discentes de Minter/Dinter 

O programa de pós-graduação da instituição promotora de um Minter/Dinter em andamento é 
responsável pelo cadastro dos respectivos discentes na Plataforma Sucupira.  

Assim, se o programa tiver algum Minter/Dinter em andamento, na tela de cadastro de 
discente aparecerá um campo de seleção “Proposta Minter/Dinter - Instituição Receptora”, 
conforme destacado na imagem a seguir. 

 

mailto:cadastroies@capes.gov.br
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Caso não apareça o campo de seleção, o coordenador deverá entrar em contato com a CGAA 

pelo e-mail cgaa@capes.gov.br para solicitar o cadastro do Minter/Dinter. 

 

4. Solicitações de Cadastro de Financiadores, Programas de Fomento e Veículos 

As solicitações de cadastro de Financiadores, Programas de Fomento e Veículos são analisadas 

pela CAPES e, após análise, é encaminhado um e-mail ao coordenador do programa 

informando se a solicitação foi homologada, recusada ou retornada. 

Para verificar o parecer atribuído pelo gestor de avaliação, o coordenador do programa deverá 

acessar a Plataforma Sucupira, selecionar a aba Solicitações e clicar no botão Visualizar 

referente à solicitação. 

 

mailto:cgaa@capes.gov.br
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O parecer será apresentado no Histórico, conforme imagem abaixo. 

 

 

5. Cadastro de Pessoas 

Ao informar o número do CPF, os campos “País do Documento” e “Nacionalidade” são 

preenchidos automaticamente com o país Brasil, mas a nacionalidade pode ser 

alterada. 
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Boletim Sucupira nº 009 

04 de setembro de 2014 

 

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas, 

 

O Boletim Sucupira nº 009 apresenta as últimas melhorias realizadas no módulo Coleta e traz 

orientações para alguns questionamentos frequentes. 

 

1. Importar Produção Intelectual – Busca de Pessoas em Todos os Programas 

Na importação da produção intelectual, ao associar os autores, caso uma pessoa não seja 

encontrada no programa, é possível buscá-la em todos os programas. A consulta pode ser 

realizada pelo nome, parte do nome e também pelo CPF. No caso do CPF, devem ser digitados 

somente números, sem pontos e traço. 

 

 

2. Financiadores do Projeto 

No campo Financiadores do Projeto, do menu Projetos de Pesquisa, devem ser informados 

somente os financiadores do projeto. 
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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. 

 

 

3. Participantes Externos 

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

Caso haja a necessidade de cadastrar um participante externo com graduação incompleta ou 

de ensino médio, que foi, por exemplo, co-autor 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 (data futura). No menu Proposta, campo Outras Informações, acrescentar uma 

ressalva. 

 

4. Projetos de Pesquisa 

Foi criada a possibilidade de inclusão de discentes titulados como membros de projetos de 

pesquisa. Essa melhoria foi implementada como solução para os casos em que o programa fez 

o cadastro do trabalho de conclusão (titulou o aluno) antes de inseri-lo como membro de 

projeto de pesquisa. 

Assim, ao selecionar a categoria Discente, o sistema apresentará a opção “Trazer discentes 

titulados”. Marque essa opção se desejar incluir um discente titulado. 

 



  
                                      

 

3 
 

5. Discentes 

Foi incluída uma coluna com o nome do orientador principal vigente na listagem dos alunos no 

menu Discentes. 

 

 

6. Relatório de Conferência de Linhas de Pesquisa 

No Relatório de Conferência de Linhas de Pesquisa, agora são informados os trabalhos de 

conclusão associados e as produções intelectuais associadas. 

 

 

7. Relatório de Conferência de Discentes 

No Relatório de Conferência de Discentes, agora são informadas a participação em projetos de 

pesquisa e a participação em produções intelectuais. 



  
                                      

 

4 
 

 

 

8. Relatório de Discentes Bolsistas 

Foi implementado o Relatório de Discentes Bolsistas, que mostra tanto as bolsas da CAPES 

(cadastradas no sistema SAC) quanto as bolsas declaratórias (informadas no menu Discentes). 
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Boletim Sucupira nº 010 

15 de setembro de 2014 

 

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas, 

 

Neste boletim, informamos as últimas melhorias realizadas no módulo Coleta da Plataforma 

Sucupira. 

 

1. Verificação de Pendências 

Foi realizado um ajuste na ferramenta “Verificação de Pendências”, listado abaixo: 

- Correção da falsa pendência de participantes externos não estarem ativos no programa 

Nesses casos, a ferramenta acusava que determinado participante externo não estava 

ativo no programa, quando na verdade todas as informações estavam preenchidas. Nesta 

versão esse problema será resolvido. 

 

2. Relatório de Conferência de Projeto de Pesquisa 

Foi incluída a possibilidade de geração do Relatório de Conferência de Projeto de Pesquisa por 

Linha de Pesquisa. 

Após selecionar a categoria “Projeto de Pesquisa”, o sistema apresentará um segundo filtro 

para seleção da linha. 

Assim, ao selecionar uma determinada linha de pesquisa, o relatório gerado apresentará 
somente os projetos dessa linha. Da mesma forma, se nenhuma linha for selecionada, no 
relatório constarão todos os projetos de pesquisa. 
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3. Consulta Pública de Discentes 
 
Quando um programa em rede for selecionado, aparecerá a opção “Mostrar discentes de 

todas as Instituições de Ensino do Programa em rede”. Se essa opção for marcada, a consulta 

irá trazer os discentes de todas as IES do programa em rede. Caso contrário, serão trazidos 

somente os da IES selecionada. 

 

 
 
 

4. Relatório de Conferência de Produção Intelectual e Relatório Consolidação de 

Docente 

Nesses relatórios, foi incluída a informação do título do periódico para todas as produções do 

subtipo “artigo em periódico”. 

 

5. Relatório Consolidação de Docente 

No Relatório Consolidação de Docente, agora, são trazidas todas as participações do docente 

em bancas de trabalhos de conclusão, seja como orientador ou como membro de banca. Além 

disso, essa informação sobre o tipo de participação também passou a ser exibida no relatório. 
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6. Projetos de Pesquisa 

Foi incluída a opção de alterar a data de início de vínculo dos membros de projetos de 

pesquisa. 

 

Além disso, também foi incluído o campo para informação do início de vínculo no momento do 

cadastro de um novo projeto. 

 

 

7. Verificação de Pendências – Erro sobre Financiador 

Quando aparecer a mensagem de erro “O financiador xxxxxxxx não possui programa de 

fomento externo, clique no botão  para corrigir a pendência. 
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Veja que há um programa de fomento “Não informado”. Clique no botão  para informar o 

nome do programa de fomento. 

 

 

8. Verificação de Pendências – Erro sobre financiador do Projeto de Pesquisa 

 

Verificamos a existência de casos em que, no cadastro de um projeto de pesquisa, o 

financiador está sem programa de fomento. 

 

Nesses casos, é necessário remover essa informação, que está incompleta, e adicionar a 

informação completa, com o nome do financiador e o programa de fomento. 
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Caso o financiador e o programa de fomento não estejam disponíveis para seleção no campo 

Nome do Financiador (Programa de Fomento), é necessário retornar ao menu Financiadores e 

associar o programa de fomento ao financiador. 
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Boletim Sucupira nº 011 

23 de setembro de 2014 

 

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas, 

 

Informamos os procedimentos para envio dos dados pelo coordenador de programa e 

homologação pelo pró-reitor. Todas as inconsistências identificadas na ferramenta de 

Verificação de Pendências foram corrigidas nesta versão, e, portanto, neste momento será 

possível o envio dos dados dos Programas para a CAPES.  

Envio dos dados pelo coordenador de programa 

Após o preenchimento dos dados de 2013 no módulo Coleta, o coordenador do programa 

deverá acessar o menu Coleta Online -> Coleta de Dados -> Verificar/Enviar Dados. 

 

Nesta nova versão, ao clicar no link destacado na imagem acima, será disponibilizado um 

relatório consolidado com o que foi preenchido, que será encaminhado à CAPES. O 

coordenador poderá visualizar os dados, e se necessário, corrigir ou complementar as 

informações antes do envio.  
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Marque a caixa de seleção “Eu li e concordo com os termos acima citados” para habilitar os 

campos de CPF e senha (do coordenador). Preencha essas informações e clique no botão 

“Enviar”. 
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O sistema apresentará o comprovante de solicitação de envio dos dados do Coleta. Clique no 

botão “Concluir”. 

 

Após esse procedimento, os dados ficarão indisponíveis para edição até que o processamento 

do envio seja concluído. 

 

 

Após o processamento do envio, os dados poderão ser editados e reencaminhados novamente 

à CAPES, desde que a operação seja feita até o dia 30/09. É importante ressaltar que será 

considerado apenas o último relatório enviado e homologado pelo pró-reitor. 
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Homologação dos dados pelo pró-reitor 

Após a conclusão do envio dos dados pelo coordenador do programa, o pró-reitor deverá 

acessar a aba “Recebimento da Informação” para fazer a homologação dos dados do Coleta. 

 

Alternativamente, essa tela poderá ser acessada pelo menu Coleta Online -> Homologar. 

 

Serão listados todos os dados do Coleta que devem ser homologados. A situação “Enviada” 

indica que os dados foram enviados pelo coordenador do programa.  

Clique no botão  para proceder à homologação dos dados de um determinado programa. A 

lupa  permite a visualização de todos os dados preenchidos pelo programa. 

 



  
                                      

 

5 
 

O sistema abrirá a tela de homologação, na qual será possível homologar, retornar ou negar os 

dados enviados pelo programa. O pró-reitor deverá inserir um parecer, digitar seu CPF e senha 

e clicar no botão referente à ação desejada. 

 

Homologar: ao clicar neste botão, o pró-reitor chancelará os dados encaminhados pelo 

programa. Enquanto o prazo para envio estiver aberto, é possível que o programa reenvie os 

dados mesmo havendo uma homologação anterior. 

Retornar: ao clicar neste botão, o pró-reitor retornará os dados para que o coordenador de 

programa faça alterações que julgar necessárias. 

Negar: ao clicar neste botão, o pró-reitor não aceitará os dados enviados pelo programa, e 

será necessário um novo envio. 

Cancelar: cancela a operação e retorna para a tela anterior. 

 

Após clicar no botão “Homologar”, os dados serão registrados pela CAPES e nenhuma ação 

adicional será necessária. 
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Boletim Sucupira nº 012 

14 de janeiro de 2015 

 

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas, 

 

Neste primeiro boletim de 2015, informamos duas melhorias realizadas no módulo Coleta de 

Dados da Plataforma Sucupira. 

1) Inclusão do regime “Integral” como um dos tipos de regime de trabalho do docente. 

 

Assim, os tipos de regime de trabalho passam a ser: 

Dedicação Exclusiva - Obrigação de prestar quarenta horas semanais de trabalho e 

impedimento do exercício de outra atividade remunerada; 

Integral – Quarenta horas semanais de trabalho, sem dedicação exclusiva; 

Parcial - Regime de trabalho de acordo com o número de horas semanais (inferior a quarenta 

horas) dedicadas à instituição. 

No caso de regime parcial com carga horária diferente daquelas apresentadas na Plataforma, 

informar a que mais se aproxima. 
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2) Inclusão dos filtros “Tipo da Produção” e “Subtipo da Produção” para o Relatório de 

Conferência de Produção Intelectual. 

Assim, será possível gerar um relatório somente de produções bibliográficas, outro somente 

de artigos em periódico, etc. Da mesma forma, se nenhum dos dois filtros for selecionado, a 

consulta retornará todas as produções intelectuais do programa. 
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Boletim Sucupira nº 013 

05 de fevereiro de 2015 

 

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas, 

Assunto: Coleta de Dados - Implementação dos campos de datas para áreas de 

concentração e linhas de pesquisa e funcionalidade de verificação de pendências 

1) Foram incluídos os campos “Data de Início” e “Data de Fim” para as áreas de 

concentração e linhas de pesquisa. 

Para as áreas e linhas que já estavam cadastradas na Plataforma Sucupira, o sistema atribuiu 

uma data de início padrão: 

- 01/01/2012 para aquelas que vieram da migração dos dados do Coleta ano base 2012; 

- 01/01/2013 para aquelas que foram incluídas após o início do funcionamento da Plataforma 

Sucupira. 

Caso seja necessário, é possível alterar essas datas por meio do botão . 

 

 

Importante: Caso seja necessário 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. 
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Observações: 

• As áreas de concentração e linhas de pesquisa podem ser cadastradas com ou sem 

data final. 

• As linhas de pesquisa, projetos de pesquisa, trabalhos de conclusão e produções 

intelectuais só podem ser associadas a áreas de concentração vigentes. 

• Nos filtros de busca e relatórios de conferência de dados cadastrais, linhas e projetos 

de pesquisa, trabalho de conclusão, produção intelectual e produção mais relevante 

são mostrados apenas os itens vinculados ao ano de referência e que possuem área de 

concentração vigente. 

2) A funcionalidade de verificação de pendências está disponível. Para acessá-la, o 

coordenador do programa deverá clicar no item “Verificar/Enviar Dados”. 

 

Em seguida, deverá selecionar o ano do Coleta e clicar no botão “Continuar”. 
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O sistema buscará as informações para verificar se há pendências. Na tela, serão mostrados os 

erros (que são situações impeditivas de envio) e avisos (que são apenas alertas, mas 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 pendência. 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 “Verificar” localizado no final da página. 
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Boletim Sucupira nº 014 

27 de fevereiro de 2015 

 

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas, 

 

1) Foi criada a possibilidade de inserir mais de uma categoria para um docente 

com campos de início e fim da vigência. 

a) Por exemplo, o docente abaixo era permanente desde 01/01/2012. 

 

Entretanto, em 31/12/2013, ele deixou de ser permanente e a partir de 01/01/2014, 

tornou-se docente colaborador. 

Nesse caso, preencha o campo com a data “Fim” da categoria “permanente” e logo em 

seguida, selecione a nova categoria, a data de “Início” e clique no botão “Adicionar”. 

 

Verifique se a nova categoria foi incluída em “Categorias do Docente” e se as datas 

estão corretas. Somente, então, clique no botão “Salvar e Avançar”. 
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b) Caso verifique que uma categoria foi cadastrada erroneamente, é possível 

exclui-la por meio do botão . Em seguida, adicione a categoria correta. 

 

Confira se o histórico de categorias e datas está correto e clique em “Salvar e 

Avançar”. 

 

c) Ressaltamos que no caso de docentes que se desvincularam definitivamente do 

programa, a desvinculação deve ser realizada por meio do botão . 

 

Informe o fim do vínculo e clique no botão “Desvincular”. 
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2) É possível haver uma diferença entre o quantitativo de produções no relatório e o 

quantitativo de produções cadastradas no módulo Produção Intelectual, conforme 

observação abaixo. 
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Boletim Sucupira nº 015 

14 de maio de 2015 

 

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas, 

 

1) A fim de atender o disposto na portaria CAPES nº 174, de 30 de dezembro de 

2014, em seu Art. 3º, inciso III, alínea a, foi criado na Plataforma Sucupira um 

campo onde deverá ser informada, para cada docente, a carga horária semanal 

de atuação no programa. Os campos são de preenchimento obrigatório, sendo 

que a informação será contabilizada para fins de cumprimento do regulamento 

a partir deste ano. Seguem abaixo as figuras que mostram o caminho para 

inclusão dos dados: 

a) O coordenador de programa deve acessar o módulo docente: 

 

b) Acessar o registro do docente, clicando no ícone “alterar”: 

 

c) O registro mostra informações de vínculo do docente com a IES e com o 

programa. No campo de dados de vínculo com o programa, o coordenador 

deve incluir a carga horária semanal e as categorias as quais está 

associado, com as datas de início e fim de vigência. Caso o docente esteja 
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ativo na referida categoria, o campo referente à data fim deve ficar em 

branco. Se houver registro de atuação permanente do docente em outros 

programas, essa informação será exibida juntamente com sua respectiva 

carga horária semanal e datas de início e fim de vínculo. Esses dados são 

informativos, não bloqueando ou restringindo o cadastro. Os dados 

devem ser salvos clicando no botão “Salvar e Avançar”.  

 

 

2) Foram incluídos os  campos de vigência no módulo Disciplinas (data 

de início e fim de vigência de cada disciplina).Como data de início foi 

adotada a data de cadastro da disciplina na Plataforma Sucupira. O 

dado contido neste campo deverá ser alterado conforme a 

necessidade do programa.  
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 Reforçamos a importância de se verificar se foi associada uma área 

de concentração ativa às disciplinas (ou seja, áreas de concentração que 

estejam ainda vigentes).   
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3)   Foi desenvolvido um novo formato de geração do relatório de 

conferência de produção intelectual a fim de otimizar o tempo de 

geração dos arquivos. Ao selecionar a categoria “Produção 

Intelectual” e o ano base, é aberta uma nova aba no navegador. O 

coordenador de ppg deve clicar no link indicado, que abre um 

arquivo compactado (zip, por exemplo) contendo o relatório.  
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Boletim Sucupira nº 016 

25 de junho de 2015 

 

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas, 

 

Neste boletim, informamos as últimas implementações da Plataforma Sucupira. 

 

1) Foi inserido um contador de sessão em todos os módulos da Plataforma. Para renovar 

a sessão, basta clicar no botão . 

 

 

2) No módulo Docentes – aba Afastamento Docente, se o motivo do afastamento for 

“Estágio Pós-Doutoral” ou “Estágio Sênior”, o sistema apresentará mais um campo, no 

qual deverá ser informada a Instituição de Ensino Superior do Afastamento. Esse 

campo propõe sugestões de preenchimento automático à medida que o nome, a sigla 

ou o código da IES é digitado. 
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3) No cadastro de disciplinas, foi inserida uma caixa de seleção para indicar se a disciplina 

é obrigatória. 

 

 

4) Foi aumentado o tamanho da letra (fonte) nos relatórios. 

 

 

5) Caso a carga horária semanal do docente esteja incorreta, é possível alterá-la 

diretamente no respectivo campo. 

 

 

6) No módulo Projetos de Pesquisa, foi incluído mais um tipo de natureza do projeto: 

“Projeto Interinstitucional”. 



  
                                      

 

3 
 

 



  
                                      

 

1 
 

Boletim Sucupira nº 017 

17 de agosto de 2015 

 

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas, 

 

Informamos, neste boletim, as últimas melhorias realizadas na Plataforma Sucupira. 

 

1) Foi incluído o botão “Salvar e Avançar” nas abas de cadastro do trabalho de conclusão 

(a partir da aba 1) e de produção intelectual (a partir da aba 2). Dessa forma, torna-se 

possível preencher parte dos dados e continuar o preenchimento posteriormente. 

 

Enquanto todas as informações obrigatórias não são preenchidas, o trabalho de conclusão fica 

inconsistente, conforme imagem abaixo. O registro fica marcado com a cor vermelha.  
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Da mesma forma, enquanto todos os dados da produção intelectual não são preenchidos, o 

registro fica destacado para indicar que o preenchimento está inconsistente. 

 

 

2) Foram realizadas as seguintes alterações na consulta pública de programas e de 

portarias: 

- remoção da obrigatoriedade de preenchimento dos filtros “Instituição de Ensino” e 

“Programa”, sendo que a consulta sem filtros deverá trazer todos os programas de pós-

graduação; 

- adição dos filtros de área de avaliação, nota do curso, região e Unidade Federativa (UF); 
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- inclusão dos dados da portaria de recomendação nas informações do curso, em dados 

cadastrais; 

 

- remoção da obrigatoriedade dos filtros na consulta pública de portarias; 

 

 

ATENÇÃO: As informações obtidas por meio do acesso à página de cursos recomendados e 

reconhecidos são equivalentes aos dados da consulta pública de programas na Plataforma 

Sucupira. 
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3) Caso o programa seja da modalidade profissional, no módulo de Trabalhos de 

conclusão, aba (1) Dados Gerais, foi acrescentado o campo “Tipo de Trabalho de 

Conclusão” com as opções listadas abaixo (tipos de trabalhos de conclusão conforme 

Portaria nº 17 de 29 de dezembro de 2009): 

- dissertação; 

- revisão sistemática e aprofundada da literatura; 

- artigo; 

- patente; 

- registro de propriedade intelectual; 

- projeto técnico; 

- publicação tecnológica; 

- desenvolvimento de aplicativo; 

- material didático e instrucional; 

- produto, processo ou técnica; 

- produção de programas de mídia; 

- editoria; 

- composição; 

- concerto; 

- relatório final de pesquisa; 

- software; 

- estudo de caso; 

- relatório técnico com regras de sigilo; 

- manual de operação técnica; 

- protocolo experimental ou de aplicação em serviços; 

- proposta de intervenção em procedimentos clínicos ou de serviço pertinente; 

- projeto de aplicação ou adequação tecnológica; 

- protótipo para desenvolvimento ou produção de instrumentos; 
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- equipamento ou kit; 

- projeto de inovação tecnológica; 

- produção artística; 

- outros. 

 

 

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.   
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Boletim Sucupira nº 018 

28 de setembro de 2015 

 

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas, 

 

Informamos que foi inserido um seletor de ano base no menu Proposta de Programa do 

módulo Coleta. 

Dessa forma, agora, é possível selecionar o ano e preencher as informações referentes a ele. 

Ressaltamos que os dados que estavam cadastrados no menu Proposta foram replicados para 

todos os anos base (2013, 2014 e 2015) e, caso seja necessário, os programas deverão realizar 

os ajustes para cada ano. 

 

Ao passar o mouse pelo botão é apresentado um texto de ajuda para cada campo. 
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Boletim Sucupira nº 019 

14 de outubro de 2015 

 

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas, 

 

Seguem novas implementações/correções de erros que serão 

disponibilizadas na próxima versão da Plataforma Sucupira: 

 

1) Aprimoramento de mensagem de erro no Módulo Produção Intelectual 

Ao gerar a verificação de dados, é possível que o sistema retorne uma nova mensagem como a 

do exemplo abaixo: 

 

Essa mensagem indica o nome do campo do formulário de produção intelectual que possui 

informações divergentes quando a produção é acessada pela lupa e pelo botão “alterar”. Essa 

inconsistência foi decorrente de uma atualização no serviço do Lattes para importação de 

produções intelectuais.  

Para a correção da inconsistência, o registro deve ser acessado pelo botão  e a 

informação correta deve ser atualizada. Ao final, deve-se clicar no botão “alterar” para salvar 

os dados. 

Esclarecemos que este não é um novo erro, e sim apenas uma alteração da mensagem de erro 

anterior (“A produção contém. Por favor, inserir novamente a informação.”) a fim de torna-la 

mais autoexplicativa, facilitando assim a correção dos erros apontados pela ferramenta. 

Por esse motivo e por outras inconsistências que foram identificadas nos dados dos programas 

durante o Seminário de Acompanhamento, reforçamos a importância da correção e do reenvio 

dos dados do Coleta de 2013 e 2014, que subsidiarão a Avaliação Quadrienal dos programas 

de pós-graduação. 
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2) Projetos de Pesquisa 

 

Foram corrigidos alguns erros apresentados neste módulo, tais como: 

- discentes titulados membros de projetos que eram listados na ferramenta de verificação 

de erros. Para que a mensagem de erro seja corrigida, basta inserir uma data fim de 

vínculo no registro do discente, que seja menor ou igual à data da titulação. 

 

- quando um projeto é concluído, é registrada automaticamente uma data fim de vínculo a 

todos os membros do projeto. Caso alguma data de fim de vínculo de membros já 

estivesse preenchida, o sistema não alterava a informação, e era gerada uma 

inconsistência entre a data de vínculo do membro e a data de conclusão do projeto. Nesta 

versão, caso a data fim já preenchida seja menor ou igual à data de conclusão inserida 

para o projeto, ela não será alterada. Caso seja maior, será alterada para a data registrada 

como data de conclusão do projeto.  
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Boletim Sucupira nº 020 

03 de novembro de 2015 

 

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas, 

 

Informamos os recentes aprimoramentos realizados na Plataforma Sucupira. 

 

1) No cadastro de docentes e participantes externos, foi incluído o campo “Bolsa de 

Produtividade e Pesquisa”. Esse campo traz automaticamente a informação de bolsa 

de produtividade e pesquisa do CNPq e não é editável. Caso o docente ou participante 

externo não tenha Bolsa de Produtividade e Pesquisa, o campo ficará vazio.  
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2) Agora, é possível adicionar uma mesma pessoa como membro do projeto de pesquisa 

em categorias/níveis distintos, desde que os períodos de vigência não sejam 

concomitantes. 

Da mesma forma, também é possível marcar mais de uma pessoa como responsável 

pelo projeto, desde que os períodos de vínculo de cada uma delas sejam distintos. 

 

 

3) É possível alterar a data da última situação do projeto de pesquisa diretamente no 

campo da data. Para salvar a informação, basta clicar no botão Alterar no final da tela. 
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Boletim Sucupira nº 021 

06 de abril de 2016 

 

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas, 

 

Informamos os recentes aprimoramentos realizados na Plataforma Sucupira. 

 

1) Os campos do trabalho de conclusão para inserção de “palavras-chave” e “keywords” 

devem ser preenchidos conforme instrução do campo de ajuda. A palavra ou termo a 

ser digitado deve ser precedida de “;” ou “enter” para a sua efetiva inclusão no campo.  

 

 Além disso, o campo “idioma” já vem preenchido automaticamente com a opção 

“Português”, podendo o usuário efetuar a alteração quando necessário. 
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2) Foram implementados relatórios em formato excel contendo listagens simples dos 

dados de envio do coleta. Esses relatórios podem ser acessados tanto pelo perfil do 

coordenador de programa e pró-reitor quanto no acesso público, conforme telas 

abaixo: 

- acesso pelos perfis de pró-reitor e coordenador de ppg 
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- acesso público 

 

 

A seleção do calendário é obrigatória, podendo o usuário marcar uma ou todas as opções de 

dados para obtenção do relatório que deseje: 
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Como exemplo, segue modelo de relatório de produção intelectual que é disponibilizado. 

Nesse caso, como cada tipo e subtipo de produção possui campos distintos, foi criada a coluna 

“Nome do Detalhamento” (Coluna L), para informação do nome do campo. Por este motivo 

cada produção tem várias linhas na planilha: 

 

Exemplo da planilha de docentes: 
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3) Foi criada uma consulta de dados quantitativos de programas, como era apresentado 

na consulta de cursos recomendados e reconhecidos na página da CAPES.  

 

 
 

A consulta pode ser feita por área, por nota do programa, ou por região, sendo que 

cada consulta feita pode ser exportada para excel (ícone localizado ao final da página). 

 

 

 



Assunto: Bole�m Sucupira nº 22
De: Sucupira Coleta <sucupira.coleta@capes.gov.br>
Data: 30/06/2016 15:00
Para: "'PROPG@REITORIA.UNESP.BR'" <PROPG@REITORIA.UNESP.BR>

Bole�m Sucupira nº 022
30 de junho de 2016

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas,

Informamos os recentes aprimoramentos realizados na Plataforma Sucupira.

Ø Página Pública
 

1) Na  consulta  pública  é  possível  gerar  um  relatorio  em  xls  contendo  as  principais  informações  do
Programa.

2) No menu Contato, foram incluídos novos contatos para dirimir dúvidas quanto às Propostas de Cursos
Novos, de Minter/Dinter e ao Qualis.



Ø Novas abas no Perfil do Coordenador e Pró-reitor

1) O perfil do coordenador possui uma nova aba para a realização do download dos Manuais Apcn e
Coleta (O manual Coleta está sendo atualizado e disponibilizaremos em breve). Também foi criada a aba
para a submissão e visualização dos resultados das Propostas Minter/Dinter.



2) No perfil do Pró-reitor, estão disponiveis as abas para homologar e listar cursos novos e Minter/Dinter.

3) Ainda no perfil do Pró-reitor, na aba Recebimento da Informação só aparecerão as situações do Coleta
pendentes  de  homologação.  Para  verificar  o  histórico  da  situação  do  envio  do  Coleta  (enviada,
homologado pela Capes, homologado pela pró-reitoria, retornada ou negada) clique em Coleta Online
>> Listar e selecionar o Calendário (campo obrigatório) e o(s) Programa(s) desejado(s).

Ø Busca de pessoas em outros Programas – La�es

1) Foi o�mizada a busca de pessoas em outros Programas pelo nome completo. Porém, se o nome da
pessoa não es�ver  completo (abreviado ou  só aparecer  a  abreviatura  na  relação dos co-autores), a
busca pode ser feita por um dos sobrenomes ou pela abreviatura.

Se o  sistema  trouxer  o  nome abreviado, como por  exemplo: Mesquisa, José M.  A., pode-se fazer  a  busca
somente pelo sobrenome “Mesquisa” ou pela abreviatura “Mesquisa, J. M. A.”
Obs:  O  sistema  não  busca  nomes  com  acentos  ou  cedilhas.  Dessa  maneira,  digite  os  nomes  sem  esses
caracteres.



Ø Minter e Dinter

1) Ao acessar a Plataforma Sucupira foi disponibilizado para a comunidade o aviso de abertura de
Minter Profissional, aberto de 20 de junho até 19 de julho de 2016. O aviso pode ser visualizado em
todos  os  acessos  a  plataforma  (U�lizando  a  Consulta  pública  ou  acessando  com  CPF  e  senha
coordenador e pró-reitor). Conforme imagem abaixo.

2) No perfil do Coordenador de Área/Consultor é possível gerar o relatório da ficha de reconsideração
de Minter/Dinter, clicando no ícone “visualizar”.



Ø Verificação de Pendências

1) Foi implantada uma nova tela para a verificação de pendências, na qual é possível selecionar o
ano para a verificação e optar por ocultar ou não os avisos.

2) Após  a  correção  de  uma  pendência,  não  é  necessário  gerar  novamente  a  verificação  de
pendências,  basta  clicar  no  ícone  atualizar  pendência   e  as  pendências  corrigidas  não
aparecerão mais na tela.



3) Para  os  Programas  em  Rede,  as  pendências  rela�vas  às  pessoas  (docente,  discente  e
par�cipante  externo)  e  ao  trabalho  de  conclusão  foram  indivualizadas,  sendo  que  o(a)
Coordenador(a) principal da Rede visualiza  as pendências de todas as Ins�tuições da Rede e
os(as) demais coordenadores(as) vizualizam apenas as pendências de seu programa quanto a
esses quesitos.

Ex1.: Tela da Verificação de Pendências vista pelo(a) Coordenador(a) principal da Rede.

Ex2.: Tela de Verificação de Pendências vista pelo(a) Coordenador(a) da UFV.
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Boletim Sucupira nº 023 

15 de agosto de 2016. 

 

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas 

 

Informamos os recentes aprimoramentos realizados na Plataforma Sucupira. 

 

 Perfil de Coordenador(a) de Programa 

 

a) Verificação de Pendências 

 

Quando houver participantes externos sem nenhuma atividade no Programa no ano base 

consultado, aparecerá um aviso na verificação de pendências.  Se a Coordenação do 

Programa achar pertinente, essa pessoa poderá ser desvinculada do Programa, ace ssando 

o cadastro dessa pessoa pelo ícone “corrigir pendência”.  

 
 

Quando houver   docente que tenha sido cadastrado no Programa com data anterior à 

data do início do Programa, aparecerá uma mensagem de erro na verificação de 

pendências. 

 

 

 

 Perfil de Coordenador(a) de Programa e Pró-reitor(a) 
 

a) Trabalho de Conclusão 

O salvamento do trabalho de conclusão está sendo feito aba por aba. Dessa maneira, 

alterando-se a situação do discente na 1ª aba e clicando-se em “avançar e salvar”, a 

situação será alterada para “titulado” ou “mudança de nível com defesa” e aparecerá a 



  
                                      

 

2 
 

mensagem “trabalho de conclusão salvo com sucesso”.  As informações das abas 

seguintes poderão ser preenchidas posteriormente, entretanto, o trabalho de conclusão 

só estará consistente após clicar em CONCLUIR na aba (7). 

 

 

Caso o discente seja bolsista da Capes, aparecerá o alerta sobre o cancelamento da bolsa 

no SAC. Clicando-se em “OK” e depois em “avançar e salvar”, a situação do discente 

passará a ser “titulado” ou “mudança de nível com defesa” e a bolsa será cancelada no 

SAC.  

 

 

 

 

 

 



  
                                      

 

3 
 

b) Menu Docentes 

 

Quando um cadastro de docente for feito com o passaporte, na categoria de docente 

visitante, caso já exista na base de dados o registro dessa pessoa com CPF, o sistema 

substituirá automaticamente os dados do passaporte pelo CPF. 

 

 

 

c) Relatório de dados enviados do Coleta 

 

Os relatórios dos dados de coleta já enviados à Capes poderão ser visualizados e  salvos , 

tanto no formato PDF como XLS, clicando-se em DADOS ENVIADOS DO COLETA, com a 

diferença de que informações pessoais não constarão no relatório gerado em formato xls. 

 

 

 
 

 

 



Assunto: Bole�m Sucupira nº 24
De: cgi <cgi@capes.gov.br>
Data: 28/10/2016 17:57
Para: "'PROPG@REITORIA.UNESP.BR'" <PROPG@REITORIA.UNESP.BR>

Bole�m Sucupira nº 024
Brasília, 27 de outubro de 2016.

Prezados (as) Srs. Pró-Reitores (as) e Coordenadores (as) de Programas

Informamos os recentes aprimoramentos realizados na Plataforma Sucupira.

Ø Consulta Pública
a) Na busca geral de linhas de pesquisa, o campo “Programa” não é mais obrigatório. A consulta
trará todas as linhas de pesquisa da Ins�tuição de Ensino selecionada.

b) Na consulta de Dados Cadastrais do Programa, foram inseridos o campo “Modalidade” e os
filtros “Programas em rede” e “Programas Minter/Dinter”.



c) Pedido de reconsideração de Proposta de Curso Novo
Caso haja  necessidade de solicitar reconsideração do resultado do APCN, a  mensagem que aparecerá
para  o Coordenador  da  Proposta  foi  modificada, para  ficar  claro que a  Pró-Reitoria  da  Ins�tuição de
Ensino  necessita  homologar  a  solicitação.  Tanto  o  Coordenador  da  proposta,  quanto  o  Pró-Reitor
receberão ainda uma mensagem por email informando que a situação da Proposta foi alterada passando
de RESULTADO PUBLICADO - AVALIAÇÃO para SOLICITADO RECONSIDERAÇÃO.

Ø Perfil de Coordenador(a) de Programa
 

a) Verificação de Erros



Foi verificado que há docentes com ano de �tulação maior que a data do ano base coletada, sendo que o
ano  da  �tulação  do  docente  deveria  ser  menor  ou  igual  ao  ano  base  coletado.  Para  corrigir  essa
inconsistência, a Plataforma apontará como erro �tulações de docentes com datas  posteriores ao ano
coletado.

Ø Perfil de Coordenador(a) de Programa e Pró-reitor(a)
a) Cursos em situação de Projeto
Foi verificado que muitos Programas que já têm um Curso em funcionamento estão esquecendo-se de
colocar  em funcionamento o segundo Curso aprovado recentemente.  Dessa maneira, solicitamos que
os(as)  senhores(as)  solicitem  o  registro  de  funcionamento  desse  Curso  recém  aprovado,  no  Menu
Solicitações.

Enquanto o Curso es�ver em projeto, estarão desabilitadas as opções de:
· cadastrar informações básicas para o Curso (aba 3 do Menu Dados Cadastrais);
· cadastrar discentes no nível do Curso em projeto; e
· cadastrar disciplinas nesse nível.



Recomendamos que a data de matrícula dos discentes não seja anterior à data de início do Curso no nível
em que o discente será matriculado. Caso isso ocorrer, aparecerá uma mensagem de alerta no momento
do cadastro.

b) Menu Proposta do Programa: mudança no layout
Ao  abrir  o  menu  Proposta  do  Programa,  os  dados  não  aparecerão  mais  carregados.  Agora  o(a)
Coordenador(a) ou o(a) Pró-Reitor(a) deverá selecionar o ano de preenchimento.
As  informações  visualizadas correspondem as preenchidas  no úl�mo envio.  Dessa  maneira, caso seja
feito o reenvio do ano base de 2013 deve-se selecionar o ano de 2013, copiar a informação do úl�mo
envio de 2013 (ou único envio) do Relatório Dados Enviados do Coleta para os campos correspondentes e
salvar. E assim, respec�vamente, para os demais anos base para os quais será feito o reenvio.

Após clicar em salvar e concluir, na aba 14, aparecerá a mensagem:



c) Menu Dados Cadastrais
c.1) Área de Concentração – aba 1
Para evitar perdas de informações que possam interferir no histórico das alterações feitas no Programa,
foram implementadas as seguintes alterações:

· Não será permi�da a edição dos nomes das áreas de concentração, independente das áreas
estarem a�vas ou não;

· A edição das datas de vigência das áreas de concentração será permi�da apenas para as áreas de
concentração a�vas;

· A exclusão das áreas de concentração será permi�da apenas para as áreas a�vas, sem nenhuma
associação (casos de erro de digitação, por exemplo). Desse modo, as áreas que não es�verem
a�vas  terão  o  ícone  de  exclusão  inabilitado  (em  tons  de cinza  como apresentado  em  outros
módulos da plataforma);

· Só será possível finalizar uma área de concentração após a finalização da linha de pesquisa.
Entretanto, para que não se perca o histórico dos projetos de pesquisa associados a uma área de
concentração e linha de pesquisa finalizados, serão implementados, em versão futura, campos
para colocar o fim desse projeto com essa linha de pesquisa (finalizada) e início em outra linha,
caso o projeto con�nue em andamento.

c.2) Inserção de informações de la�tude e longitude – aba 2
Na aba 2 do menu Dados Cadastrais foi inserido o item “localização” com as informações de la�tude e
longitude do Programa. Ao clicar em “abrir mapa” pode-se visualizar a localização do Programa no mapa,
de acordo com o endereço informado nessa aba.

d) Solicitação de Desa�vação de Curso/Programa
 
Na solicitação de Desa�vação de Curso/Programa será obrigatório anexar um documento.



e) Importação do La�es
A busca de pessoas dentro do Programa foi aprimorada, da mesma maneira que a busca de pessoas em
outros  PPGs.   Agora o sistema não carregará  partes  dos nome de outras  pessoas no Programa: trará
apenas o nome da pessoa ou não trará nenhum registro, caso a pessoa não esteja com cadastro a�vo no
Programa.
Caso  a  pessoa  venha  carregada  do  La�es  com  partes  do  nome  abreviado,  a  busca  será  feita  pela
abreviatura. É importante que esta abreviatura esteja inserida no cadastro dessa pessoa na Plataforma.

Nome Abreviatura Status

JOAO MARIA dos SANTOS da SILVA SILVA, J. M. dos S. da Não Associado

f) Menu Discente: interação do SAC com a Plataforma Sucupira
Quando o  SAC es�ver  fechado, campos  do  Menu Discente poderão ser  alterados  ou  incluidos  como:
abreviatura, e-mail, nome do coordenador, nome do orientador.
Só não será possível alterar a situação e a data da situação do discentes bolsista, bem como �tular ou
excluir esse discente. Para Programas em Rede, também não será possível mudar a IES de um discente,
durante esse período.



g) Menus Trabalho de Conclusão e Produção Intelectual
Foi realizado um aprimoramento na Plataforma para permi�r a associação de projetos de pesquisa, linhas
de pesquisa e áreas de concentração concluídos em um ano base anterior a trabalhos de conclusão e
produções intelectuais de ano base posterior.

h) Produção Intelectual
Os campo “ISBN” do cadastro de livros será validado pelo número de dígitos dentro do próprio cadastro
da produção. O comprimento do ISBN é de 13 dígitos.



Obs.: Recomendamos não solicitar a inclusão de livros e anais pelo Menu Solicitações -> Cadastros de
Veículos. Essa solicitação é restrita para periódicos com ISSN.

i) Menu Dados Enviados do Coleta
Independente de o Programa ter enviado mais de uma vez o Coleta de Informações 2013 ou 2014 ou
2015, no Menu Relatório de Dados Enviados do Coleta, só aparecerá o úl�mo envio realizado no ano
base, tendo em vista que esse úl�mo relatório é o que representará a “foto” do respec�vo Calendário.
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