
Tutorial sobre a tramitação e cadastro de pesquisa 
 
 
1 – Submissão do projeto de pesquisa. 
 

As etapas que constituem o processo de submissão do projeto de 
pesquisa à FEFD são: 

I - O coordenador da pesquisa deve entrar no site da pós-graduação da 
FEFD (https://pos.fefd.ufg.br), clicar no ícone pesquisa, em seguida no ícone 
resolução e normas e, por fim, no ícone formulários.   

II - Ao entrar nos formulários, o coordenador da pesquisa deverá baixar 
o documento intitulado “Formulário de cadastro e regularização de projeto de 
pesquisa” e proceder com o preenchimento do mesmo.  

III - Após o preenchimento do formulário, o coordenador da pesquisa 
deverá encaminhar um e-mail para a pós-graduação da FEFD 
(pos.fefd@ufg.br) colocando em anexo o projeto de pesquisa e o formulário 
preenchido.  

IV - A partir do recebimento destes documentos, será indicado um 
professor da FEFD para dar o parecer acerca do projeto de pesquisa, sendo 
que este parecer será lido, discutido e votado no conselho diretor da FEFD.  

V - Com a ata da reunião do conselho diretor aprovando o projeto de 
pesquisa, o coordenador da pesquisa deverá entrar na plataforma Brasil e 
cadastrar o respectivo projeto de pesquisa que será encaminhado para o 
comitê de ética em pesquisa da UFG ( para maiores informações acesse: 
https://cep.prpi.ufg.br/p/960-submissao-de-projetos-de-pesquisa-passo-a-
passo). Salienta-se que isto ocorrerá apenas com as pesquisas que se 
enquadrarem na Resolução nº 466/12 e a Resolução n. 510/16: “toda 
pesquisa envolvendo seres humanos deve ser submetida à apreciação de 
um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)”. Assim, caso receba a aprovação do 
CEP, a coleta de dados pode ser iniciada, conforme prevê a resolução. Para 
maiores informações acesse: https://cep.prpi.ufg.br/p/10879-o-que-deve-ser-
analisado-pelo-sistema-cep-conep  

VI – A partir da aprovação do projeto de pesquisa pelo CEP, o 
coordenador da pesquisa deverá cadastrar o projeto no SIGAA - pesquisa, 
anexando a ata de aprovação do projeto de pesquisa pelo Conselho diretor da 
FEFD e o parecer do CEP. 

 
2 - Compete ao coordenador da pesquisa: 

 
I - O coordenador da pesquisa de erá apresentar o projeto de pesquisa   

CPPG/FEFD com, no mínimo, 10 (dez) dias úteis de antecedência, para que o 
mesmo seja apreciado no Conselho Diretor seguinte;  

II - Após receber a certidão de aprovação do CD ou Ad referendum o 
coordenador da pesquisa de erá ane á-la no SIGAA - pesquisa no momento 
do preenchimento.  
 

3 - Projeto de Pesquisa 
 

I -   projeto entregue   Coordenadoria de erá ser o mesmo projeto 
cadastrado como anexo no SIGAA – PESQUISA;  
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II -   projeto contemplado com  inanciamento de erá in ormar o  alor total a 
ser rece ido  a especi icação do edital e a ag ncia de  omento;  

III -   projeto de e pre er pelo menos uma  orma de di ulgação dos 
resultados de pesquisa  especi icando se será li ro  cap tulo de li ro  artigo ou 
comunicação oral e ou p ster em e ento cient  ico;  

IV – Deverá ser submetido ao Comit  de Ética  caso necessário.  
 
4 - Prorrogação de Projetos de Pesquisa: 

  
I – Enviar para o e-mail da pós-graduação da FEFD (pos.fefd@ufg.br) a 

CPPG/FEFD justificativa indicando as alteraç es no projeto e no o cronograma 
de pesquisa  com    dias de anteced ncia da data de encerramento do 
projeto;  

II - Caso haja alteraç es nos o jeti os  equipe de pesquisa e 
enquadramento metodol gico de pesquisa  a CPP  FEF  de erá designar 
parecerista para relato em reunião do Conselho  iretor. Caso as alteraç es 
sejam apenas de cronograma  o pedido poderá ser homologado sem a 
designação de parecerista.  

III -  p s apro ação em Conselho  iretor o pesquisador de e su stituir a 
certidão que consta no       pela no a certidão de prorrogação e en iar e-
mail para  projetos.prpi u g. r solicitando adequação na data.  

IV -  ais in ormaç es consultar a  nstrução  ormati a – Cadastro e 
 egularização de Projeto de Pesquisa  
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