
FAQ COMISSAO PESQUISA 

 

1. PEDIDO PRORROGAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA  

  Prezado Pesquisador, para pedido de prorrogação seguir os seguintes passos, conforme orientação PRPI:  

1. O (A) coordenador (a) do projeto pode realizar alterações no cadastro do seu projeto de pesquisa ou solicitar a 

prorrogação da vigência de um projeto de pesquisa que estiver na situação “EM ANDAMENTO”.  

2. Para solicitar a prorrogação da vigência, o coordenador do projeto deve acessar: Portal do Docente> Menu Pesquisa > 

Projetos de Pesquisa > Listar Meus Projetos e clicar no ícone “Solicitar Prorrogação do Projeto”(ícone semelhante a um 

relógio), localizado à frente do título do projeto a ser prorrogado.  

3. Ao solicitar a prorrogação da vigência do projeto, o coordenador do projeto poderá editar as informações a fim de 

adequá-las ao novo período de vigência informado.  

Se o projeto tem/teve autorização CEP/CEUA, solicite prorrogação junto ao órgão, mesmo que o novo cronograma seja 

apenas para ANÁLISE DE DADOS e não tenha mais coleta de dados e consequente, contato com voluntários/animais 

experimentação.  

Orientamos ainda que, na solicitação de prorrogação o coordenador do projeto: 

 a) Informe o novo período de vigência do projeto;  

b) Adicione na aba "Introdução/Justificativa", logo no início do texto, a JUSTIFICATIVA DE SOLICITAÇÃO DE 

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA e apresente os motivos da solicitação de alteração da vigência. ATENÇÃO: Nesse momento 

é imprescindível que se clique no botão “GRAVAR E CONTINUAR”, para que o sistema abra o novo período na aba do 

Cronograma.  

c) Avance as telas e adeque o cronograma de pesquisa ao novo período de vigência informado.  

4. IMPORTANTE: Em todas as abas onde existir a opção “GRAVAR E CONTINUAR”, deve ser acionado esse comando para 

que todas as informações sejam gravadas. Nas telas onde não há essa opção, basta clicar em “Avançar” para chegar na 

aba final do cadastro e clicar em “Solicitar Prorrogação”.  

5. O status do projeto passará a ser “Aguardando Prorrogação Coord. Pesquisa”. 

 

2. Alterar Status “finalizado e aguardando publicação”  

 
Os projetos que estão com a situação "finalizado e aguardando publicação" (e que já contam com as produções 

intelectuais inseridas) permitem a alteração para "finalizado", mediante solicitação do pesquisador diretamente no 
SIGAA, ao clicar no ícone "finalizar projeto de pesquisa", em destaque na imagem abaixo.  
 

 
Para inserir os produtos, atualize sua produção do Currículo Lattes e acesse plataforma do SIGAA>Produção 

intelectual> minhas produções – Lattes. Para assegurar que alimentou o sistema corretamente verifique o guia de 
mapeamento das fontes das informações do SICAD+. No link a seguir: https://cercomp.ufg.br/p/mapeamento-
sicad. 

 
Porém, caso o projeto não apresente produção intelectual, o seu coordenador pode solicitar a finalização do 

mesmo à PRPI, mediante Certidão de Ata do Conselho Diretor da Unidade/Órgão que comprove a aprovação do 
relatório final da pesquisa, conforme Resolução CEPEC nº 1467 

(https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/Resolucao_CEPEC_2017_1467.pdf?1496762539). 

 
 
3. Alterar Status “aguardando CEP/CEUA/CIBio”  

 
Os projetos de pesquisa que estão com a situação "aguardando CEP/CEUA/CIBio" ainda estão com o coordenador 

do projeto de pesquisa (pesquisador). Desta forma, para que ele volte para análise da coordenação de pesquisa da 
unidade, o pesquisador deve acessá-lo, inserir a documentação e clicar em "gravar e enviar", na última tela. Após 
essa etapa, o projeto retornará para validação da Comissão de pesquisa. 
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