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1. Documentos necessários para iniciar o cadastramento do projeto de pesquisa 

Antes de iniciar o processo de cadastramento de projetos de pesquisas do IQ na UFG, é 

necessário estar em mãos dos documentos descritos a seguir. 

1.1. Certidão de Aprovação do Projeto de Pesquisa no Conselho Diretor do IQ 

A Certidão de Aprovação do Projeto de Pesquisa é emitida pela diretoria do IQ após o projeto 

ser apreciado e aprovado no Conselho Diretor (CD) do IQ.  

As reuniões do CD ocorrem mensalmente, normalmente às sextas-feiras. Para verificar o 

calendário de reuniões do CD, acesse a aba “IQ” > “Institucional” > “Calendário de Reuniões do 

Conselho Diretor” disponibilizado AQUI. 

Desta forma, é necessário o envio do título, do nome do coordenador e do período de vigência 

do projeto de pesquisa, além do arquivo em formato pdf contendo o projeto de pesquisa completo, 

para a inclusão na pauta do CD até sete dias antes da reunião. Este envio pode ser realizado por 

meio do email: diretoria.iq@ufg.br  

É importante ressaltar que o perído de vigência do projeto que será posteriormente inserido 

durante o cadastramento do mesmo, como mostrado no Tópico 2, deve estar de acordo com aquele 

aprovado no CD e registrado na Certidão de Aprovação do Projeto de Pesquisa. 

1.2. Aprovação no CEP, CEUA e CIBio 

Caso o projeto envolva estudos em seres humanos (inclusive se a pesquisa necessitar de 

aplicação de questionários), animais ou organismos geneticamente modificados, será necessário o 

parecer de aprovação da pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), no Comitê  de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) e no Comitê Interno de Biossegurança para Organimos Geneticamente 

Modificados (CIBio), respectivamente. Caso não seja este o caso, é necessário apenas a Certidão 

de Aprovação do Projeto de Pesquisa no CD. 

Para informações relativas ao procedimento de pedido de aprovação do projeto de pesquisa 

frente ao CEP, CEUA e CIBio, acesse a aba “ÉTICA” contida AQUI. O tempo entre a submissão e 

o parecer dos comitês pode variar, por isso é necessário haver planejamento. No caso do CEP, o 

tempo estimado entre a submissão e o parecer é de cerca de dois meses. 

É importante salientar que o projeto ficará pendente de aprovação final pela PRPI caso o 

mesmo não tenha sido aprovado pelas CEP, CEUA e CIBio, independentemente se o mesmo foi 

aprovado no CD. 

https://quimica.ufg.br/
about:blank
https://www.prpi.ufg.br/
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2. Como cadastrar um projeto de pesquisa na UFG? 

De posse da Certidão de Aprovação do Projeto de Pesquisa no Conselho Diretor (CD) e, caso 

necessário, das aprovações no CEP, CEUA e CIBio, deve-se, primeiramente, acessar o Portal 

UFGNet (AQUI) e digitar o “Login Único” e a “Senha”, conforme mostrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Painel de acesso ao Portal UFGNet. 

Após acessar o Portal UFGNet, deve-se acessar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA) conforme mostradado na Figura 2. 

 
Figura 2. Acesso ao Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) 

 

Finalmente, para o cadastramento do projeto de pesquisa na UFG, siga os passos mostrados 

na Figura 3. 

https://ufgnet.ufg.br/cas/login?locale=pt_BR&service=https%3A%2F%2Fufgnet.ufg.br%2F
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Figura 3. Cadastramento do projeto de pesquisa no SIGAA. 

O início do cadastramento do projeto de pesquisa se dá com a concordância com as regras 

referentes ao cadastramento de projetos de pesquisa na UFG, a qual contempla, tanto os projetos 

de pesquisa com financimento, quanto os projetos de pesquisa sem financimanto, como mostrado 

na Figura 4. 

 

Figura 4. Início do cadastramento do projeto de pesquisa na UFG. 
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As próximas etapas que contemplam o cadastramento do projeto na Plataforma SIGAA e, ao 

final, a submissão do mesmo à PRPI (Pró-Reitoria de Pesquisa) para a posterior avaliação, 

envolvem: 

• informações iniciais do projeto: tipo (com ou sem financiamento), período do projeto (devendo 

este estar de acordo com a Certidão de Aprovação do Projeto pelo CD),  título do projeto, palavras-

chave, anexação de documentos complementares, tais como a Certidão de Aprovação do Projeto 

pelo CD e as aprovações CEP, CEUA e Cibio, sendo estes três últimos quando aplicáveis, área de 

conhecimento e tipo de vínculo (Programa de Pós-Graduação da UFG ou de outra IES, Grupo de 

Pesquisa, linha de pesquisa, cooperação internacional, projeto isolado, etc), dentre outros; 

• detalhamento do projeto: resumo (max. 2000 caracteres) introdução/justificativa (max. 15000 

caracteres), objetivos (max. 15000 caracteres), metodologia (max. 15000 caracteres), resultados 

esperados (max. 15000 caracteres) e referências (max. 15000 caracteres); 

• informações de financiamento: entidade financiadora, natureza do financiamento, valor 

financiado para o projeto, comprovante do financiamento (deve ser anexado) e página (URL) com 

o link do resultado da aprovação do finaciamento; 

• informações sobre os membros do projeto (Docentes, Discentes, Servidores Técnico-

Administrativo e membros externos): coordenador, vice-coordenador e colaboradores. 

• cronograma: descrição das atividades vinculadas a cada mês/ano previstas na execução do 

projeto; 

• arquivo do projeto: é opcional a anexação de um arquivo contendo dados do projeto. 

• termo de concordância: assinalar ao final do preenchimento que declara que as informações 

passadas são verídicas e que está ciente das exigências de controle ético previsto pela Resolução 

CNS 446/2011 para o caso de projetos envolvendo seres humanos e Lei nº11.794 para o caso de 

projetos que envolvam o uso de animais. 

 

O restante do passo-a-passo para o cadastramento do projeto de pesquisa pode ser acessado 

AQUI. 

3. Membros internos à UFG, mas de outros departamentos, podem ser cadastrados no 
projeto de pesquisa? 

Com relação ao cadastramento de membros internos à UFG, têm-se: 

• Docentes da UFG podem ser vinculados ao projeto de pesquisa, mesmo que não pertençam à 

unidade do Coordenador do projeto. É possível inclui-los como Vice-Coordenador ou Colaborador; 

• Discentes de graduação, mestrado e doutorado podem ser vinculados ao projeto de pesquisa.  

É possível inclui-los como Vice-Coordenador ou Colaborador; 

• Servidores Técnico-Administrativo podem ser vinculados ao projeto de pesquisa como Vice-

Coordenador ou Colaborador.  

https://portalsig.ufg.br/p/18870-cadastro-de-projeto-de-pesquisa
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Em todos os caso, é necessário incluir a carga horária semanal que cada membro se dedicará 

ao projeto. 

4. Membros externos à UFG ou de outros países podem ser cadastrados no projeto de 
pesquisa? 

Membros externos, tanto à UFG, quanto de outros países, tais como pesquisadores ou 

professores visitantes, pós-doc, professores de outras IES (Instituição de Ensino Superior), 

professores e pesquisadores internacionais, etc, podem ser vinculados ao projeto de pesquisa como 

Vice-coordenadores ou Colaboradores. 

Algumas informações obrigatórias sobre o membro externo devem ser preenchidas, tais como 

o CPF (para brasileiros), Nome, Sexo, carga horária dedicada ao projeto, etc.  

5. Como vincular um produto final ao projeto de pesquisa já cadastrado? 

A produção intelectual do pesquisador pode ser importada automaticamente do Currículo 

Lattes (aba PRODUÇÃO INTELECTUAL > MINHAS PRODUÇÕES > AUTORIZAR IMPORTAÇÃO 

AUTOMÁTICA DO CURRÍCULO LATTES (Figura 5).  

Após a importação, é necessário validar a produção intelectual importada (PRODUÇÃO 

INTELECTUAL > MINHAS PRODUÇÕES > LISTAR CADASTRADAS) (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5. Produção intelectual cadastrada no SIGAA. 

 

Se o projeto de pesquisa cadastrado no SIGAA gerar uma produção intelectual (artigos 

científicos, capítulos de livro, livros, participação em eventos, prêmios, etc), é possível vinculá-la ao 

projeto.  

Para vincular a produção intelectual gerada com o projeto de pesquisa, acesse a aba 

PRODUÇÃO INTELECTUAL > MINHAS PRODUÇÕES > LISTAR CADASTRADAS.  

Como exemplo, veja o cadastro de “artigos, periódicos, jornais e similares” (Figura 6). 

Encontre o artigo que deseja vincular ao projeto e clique no ícone ALTERAR (Figura 7). No item 

Projeto Associado, selecione PROJETO DE PESQUISA e depois selecione o Título do Projeto 

(Figura 8). 
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Figura 6. Exemplo de vinculação de um produto intelectual (ex: artigo científico) gerado de um 
projeto de pesquisa cadastrado. 

 

 

Figura 7. Artigo científico que será vinculado ao projeto de pesquisa cadastrado. 

 

 

 

Figura 8. Associação do projeto de pesquisa cadastrado com a produção intelectual gerada. 
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6. Como solicitar a prorrogação de um projeto de pesquisa já cadastrado? 

A prorrogação do projeto é solicitada pelo pesquisador diretamente no SIGAA, só podendo 

ser realizada enquanto o referido projeto estiver vigente (status em andamento), e os seguintes 

documentos deverão ser anexados:  

● certidão de ata de aprovação da prorrogação pelo CD, constando o título do projeto, a nova 

vigência da pesquisa e o coordenador da mesma;  

● caso a pesquisa seja realizada com seres humanos, animais ou organismos geneticamente 

modificados, é necessário anexar, também, as aprovações do CEP, CEUA e CIBIO, 

respectivamente. 

 

Após a solicitação de prorrogação, a PRPI analisará os documentos enviados e procederá 

com a alteração da vigência no cadastro do projeto. 

7. Como alterar um projeto de pesquisa já cadastrado? 

A alteração do cadastro do projeto pode ser realizada pelo pesquisador coordenador 

diretamente no SIGAA. Após qualquer alteração, o cadastro passa por uma nova conferência da 

PRPI. 

8. Como finalizar um projeto de pesquisa já cadastrado? 

O encerramento do projeto é solicitado pelo pesquisador diretamente no SIGAA, enquanto o 

referido projeto estiver com o status “finalizado e aguardando a publicação”, mediante a 

comprovação de produção intelectual vinculada ao projeto e inserida no SIGAA.  

Caso o projeto não apresente produção intelectual, o seu coordenador deverá solicitar a 

finalização do mesmo à PRPI, mediante Certidão de Ata do CD que comprove a aprovação do 

relatório final da pesquisa. 

Referências 

 https://www.prpi.ufg.br/  

about:blank

