
SUCUPIRA 

Enviar exemplar de tese de doutorado 
ou dissertação de mestrado para 
publicação no repositório Capes 



Em sucupira.capes.gov.br, clicar no botão “ACESSE A PLATAFORMA”. 



Digitar Login e Senha. 



Clicar no botão “Coordendor de PPG”. 



Clicar no botão “Trabalhos de Conclusão”. 



Clicar no botão “Cadastrar Trabalho de Conclusão”. 



1. No campo “Título”, inserir título; 
2. No campo “Discente”: Buscar o discente pelo nome; 

3. No campo “Data de defesa”: informar a data; 
4. No campo “Nova Situação”: selecionar “TITULADO”; 

5. Clicar no botão “Salvar e Avançar”. 



Clicar no botão “OK” na janela de notificação. 



1. Informar “Resumo”, “Palavras-chave”, “Abstract”, “Keywords”, “Volume”, “Páginas” e “Idioma”; 
2. No campo “Biblioteca depositária”: digite “Biblioteca central da UFMS”; 

3. Clicar no botão “Salvar e Avançar”. 



1. Informar “Área de Concentração”, “Linha de Pesquisa”, “Projeto” (caso houver); 
 2. Clicar no botão “Salvar e Avançar”. 



Informar a banca examinadora. 
Caso o membro seja docente ou participante externo já cadastrado no Sucupira (no curso), basta buscá-lo pelo nome após 

selecionar a categoria correta. 



Exemplo de docente encontrado no Sucupira. 
Basta selecionar o nome e, após, clicar no botão “+”. 



Docente incluído com sucesso na banca examinadora. 



A maneira mais fácil de adicionar uma pessoa não cadastrada no Sucupira é clicar com o botão direito no link “Portal do 
Coordenador” e selecionar “Abrir link em uma nova guia”. 



Na nova guia aberta, selecionar o tipo no grupo “Pessoas”, por exemplo, para adicionar um “Participante Externo”. 



Clicar no botão “Cadastrar Participante Externo”. 



1. Fazer uma busca pelo CPF caso possua cadastro de CPF ou selecionar a opção “Participante Externo Estrangeiro” caso não o 
possua; 

2. Revisar os dados e incluir abreviatura caso não haja abreviatura selecionada. 



1. Selecionar o “Tipo de Participação”, a data de “Início da Participação” e clicar no botão “Inserir Tipo de Participação”; 
2. Incluir dados de “Titulação” (caso não estejam automaticamente informados); 

3. Clicar no botão “Cadastrar”. 



Voltar para a tela de inclusão de membro na banca examinadora, buscar pelo nome e incluir na banca pelo botão “+”. 



1. Se a opção “O orientador principal compôs a banca do discente” for “Sim”, não é necessário incluir o orientador; 
2. Caso a configuração da banca esteja correta, clicar no botão “Salvar e Avançar”. 



1. Adicionar o financiador caso tenha sido o caso com o aluno; 
 2. Clicar no botão “Salvar e Avançar”. 



1. Caso o aluno e orientador tenham preenchido o “Termo de autorização de publicação”, selecionar a opção “Sim” e “Estou 
ciente...”; 

2. Clicar no botão “Escolher arquivo”, buscá-lo, clicar no botão “+”; 
3. Caso o envio do arquivo esteja correto, clicar no botão “Salvar e Avançar”. 



A maneira mais fácil de adicionar uma pessoa não cadastrada no Sucupira é clicar com o botão direito no link “Portal do 
Coordenador” e selecionar “Abrir link em uma nova guia”. 



Caso exista a informação, preencher os dados de atividade futura do aluno egresso e clicar no botão “Concluir”. 



FIM 

 


