
Redação das alterações no cronograma do projeto de pesquisa e submissão 
de emenda ao CEP ou CEUA, quando aplicável.

Recebimento e conferência dos documentos (projeto e parecer – quando aplicável)
pela coordenação da minicâmara de pesquisa

De posse do parecer do CEP ou CEUA (quando aplicável) realizar cadastro no SIGAA.

Projeto que não necessita de CEP e CEUA

Análise do projeto pelos PARECERISTAS
(dentro de 10 dias)

ADEQUADO

(projeto igual ao 
anterior e com todos os 
aspectos estruturais)

REQUER ALTERAÇÕES

(projeto diferente do 
anterior ou com 
limitações estruturais)

Minicâmara aceita o 
projeto no SIGAA que 
passa a apresentar o 
status constando 
“RECOMENDADO”.

CISAU confere 
cadastro pelo SIGAA e 
emite certidão de ata 
(dentro de 30 dias).

CISAU confere 
cadastro pelo SIGAA e 
emite certidão de ata 
(dentro de 30 dias).

PESQUISADOR ENTRA 
EM CONTATO COM A 
CISAU PARA ACESSAR A 
CERTIDÃO DE ATA

PESQUISADOR ENTRA 
EM CONTATO COM A 
CISAU PARA ACESSAR A 
CERTIDÃO DE ATA

PESQUISADOR REALIZA 
AS ADEQUAÇÕES E 
ATUALIZA A 

SUBMISSÃO NO SIGAA.

Legenda

Etapas sob responsabilidade da
Minicâmara de Pesquisa da CISAU

Etapas sob responsabilidade do
Pesquisador
Etapas sob responsabilidade da
CISAU

Minicâmara realiza 
nova conferência e 
aceita o projeto no 
SIGAA que passa a 
apresentar o status 

constando 
“RECOMENDADO”.

Minicâmara recusa o 
projeto no SIGAA que 
passa a apresentar o 
status constando 
“REQUER AJUSTES”.

Projeto que necessita de CEP e CEUA

Conferência dos documentos e projeto pela
COORDENAÇÃO DE PESQUISA (dentro de 7 dias)

ADEQUADO

(projeto igual ao anterior 
e COM parecer do CEP e 
CEUA/EMENDA)

REQUER ALTERAÇÕES

(projeto na íntegra e 
SEM parecer do CEP e 
CEUA/EMENDA)

Minicâmara aceita o 
projeto no SIGAA que 
passa a apresentar o 
status constando 
“RECOMENDADO”.

CISAU confere 
cadastro pelo SIGAA e 
emite certidão de ata 
(dentro de 30 dias).

CISAU confere 
cadastro pelo SIGAA e 
emite certidão de ata 
(dentro de 30 dias).

PESQUISADOR ENTRA 
EM CONTATO COM A 
CISAU PARA ACESSAR A 
CERTIDÃO DE ATA

PESQUISADOR ENTRA 
EM CONTATO COM A 
CISAU PARA ACESSAR A 
CERTIDÃO DE ATA

PESQUISADOR REALIZA 
AS ADEQUAÇÕES E 
ATUALIZA A 

SUBMISSÃO NO SIGAA.

Minicâmara realiza 
nova conferência e 
aceita o projeto no 
SIGAA que passa a 
apresentar o status 

constando 
“RECOMENDADO”.

Minicâmara recusa o 
projeto no SIGAA que 
passa a apresentar o 
status constando 
“REQUER AJUSTES”.

FLUXOGRAMA PARA SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PROJETOS
NA MINICÂMARA DE PESQUISA DA CISAU/UFJ


