
 
 

TUTORIAL PARA ELABORAÇÃO DE CERTIFICADOS VIA SUAP 

De acordo com o tutorial elaborado pela PROEX 

 

    

Verifique se o módulo “Diplomas e Certificados” no menu ENSINO está disponível no seu perfil do SUAP, 

conforme a imagem abaixo. Caso não esteja, você deve solicitar o acesso à DGTI. 

 
 

     

Acesse o SUAP e siga o seguinte caminho: ENSINO > DIPLOMAS E CERTIFICADOS >PALESTRAS E EVENTOS > 

ADICIONAR PALESTRA E EVENTO (canto superior direito da tela); 

 



    

No caminho indicado acima, você estará diante de uma tela com campos à disposição para preenchimento 

das informações que serão geradas automaticamente em seu certificado. Para que elas apareçam 

automaticamente você deverá, portanto, preencher esses campos e incluir, ainda, em seu modelo de 

certificado, que deve ser um arquivo .docx, as seguintes marcações #PARTICIPANTE#, 

#TITULO_PARTICIPANTE#, #CPF#, #TITULO#, #TIPO#, #CARGA_HORARIA#, #CAMPUS#, #INICIO#, 

#TERMINO#, #CIDADE#, #UF#, #DATA#, #CODIGOVERIFICADOR#. Confira os modelos padrão para o 

Campus Juazeiro (Anexos I e II) e veja qual se adequa mais ao seu evento. 

 

    

Praticamente todas as informações do seu certificado serão geradas automaticamente a partir do 

cumprimento das etapas anteriores, restando apenas às informações sobre os “participantes”; 

   

Cumpridas todas as etapas acima, você deverá clicar no botão “Salvar” (canto inferior esquerdo). Você será 

levado para uma próxima tela, em que deverá incluir as informações do(s) participante(s). Para tanto, você 

deverá clicar em uma das duas opções: “Adicionar Participante” – caso queria gerar o certificado para um 

único participante, ou, “Importar Participantes” – no caso de existir uma relação de participantes; 

 



    

No caso de um único participante, uma janela será aberta solicitando informações que você deverá apenas 

preencher conforme solicitado; No caso de ser uma relação de participantes, você deverá preparar um 

arquivo em Excel(ANEXO III) com extensão .xlsx e sem cabeçalho, contendo nessa respectiva ordem de 

coluna, as seguintes informações: CPF, Nome, E-mail, Título do Participante (se julgar necessário) e Título 

do Orientador(se julgar necessário). Caso não necessite de alguma dessas colunas, preencha as linhas com 

um traço(-), conforme o exemplo abaixo. Feito isso clique no botão “Enviar”; 

 

 

 

   

Você será enviado de volta para tela anterior mas, poderá observar que irá aparecer a relação de 

participante(s) em uma tabela e no campo “Ações”, você poderá “Editar” – para incluir algum dado do 

Participante (se julgar necessário) – ou “Imprimir Certificado”, caso deseje imprimir o certificado de um 

CPF NOME  E-MAIL TÍTULO 
PARTICIPANTE 

TÍTULO 
ORIENTADOR 



aluno específico. Para enviar os certificados para os e-mails dos participantes(importados pela planilha de 

excel), basta clicar em “Notificar Participantes Selecionados”. 

 

   

Pronto. Agora você poderá realizar a impressão dos certificados de todos os seus eventos. Contudo, caso as 

informações não estejam sejam geradas automaticamente nos certificados é possível que existam caracteres 

ocultos no corpo do texto em seu modelo de certificado – principalmente, se você copiou e colou texto em 

seu modelo. Nesse caso, recomendamos que refaça seu modelo de certificado, redigitando o texto. Os 

anexos I e II são modelos de certificado padrão que podem ser utilizados em eventos distintos. Um para 

eventos de um único dia (ANEXO I) e outro para eventos com data de início e fim (ANEXO II). 

 

 

Em caso de dúvidas, procure o setor de TI do Campus. 

 

 


