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Resumo da Instrução Normativa n. 006 de 2019, que 
Dispõe sobre a Comissão de Pesquisa do IESA.

• Atribuições:
• articular e divulgar ações de pesquisa na UFG e;

• emitir pareceres sobre criação ou prorrogação de projetos de pesquisa, criação de
grupos/núcleos de estudos/pesquisas e relatórios relativos aos pós-doutorados, a
serem apreciados pelo Conselho Diretor do IESA.

• Sobre os prazos:

•Os projetos, propostas de grupos e relatórios a serem avaliados pela
Comissão de Pesquisa devem ser submetidos com, no mínimo, 20
dias de antecedência da reunião do Conselho Diretor.



Procedimento
1. As solicitações (de aprovação e prorrogação de projeto de pesquisa, de criação de

grupos/núcleos de estudos/pesquisas e avaliação de relatórios de pós-doutorado) deverão

ser protocoladas no SEI, via ofício, junto ao processo de número 23070.014812/2020-66.

Para tanto, seguir as seguintes etapas:

1) Acessar o SEI, com login único da UFGNet 2) Fazer a busca pelo projeto n. 23070.014812/2020-66
(utilizar o “enter” para fazer a busca)



Procedimento
1. As solicitações (de aprovação e prorrogação de projeto de pesquisa, de criação de

grupos/núcleos de estudos/pesquisas e avaliação de relatórios de pós-doutorado) deverão

ser protocoladas no SEI, via ofício, junto ao processo de número 23070.014812/2020-66.

Para tanto, seguir as seguintes etapas:

3) No processo, clicar no primeiro ícone “Incluir Documento” 4) Em “Escolha o tipo do documento” digitar e selecionar 
a opção “OFICIO”



Procedimento
5) Na janela de “Gerar Documento” colocar em
“Descrição” o nome do responsável pela solicitação (por
exemplo: Luciana) e em “Interessados” digitar e inserir o
nome do coordenador da Comissão de pesquisa (Diego).
Ao final da página, em nível de acesso, escolher
“Público”. Por fim, clicar em “confirmar dados” para gerar
o documento.

6) Em seguida, uma nova janela se abrirá com o Ofício,
devendo o texto ser preenchido pelo solicitante. O
destinatário será o coordenador da Comissão de
Pesquisa; em assunto indicar o tipo de solicitação
(criação/prorrogação de projeto, grupo ou núcleo de
pesquisa ou avaliação de relatório de pós-doutorado).
No texto não esquecer de indicar o título do projeto, e
informações essenciais, como financiamento,
parcerias, vigência etc. No caso de prorrogação, inserir
a justificativa do pedido. Após preenchido, assinar o
ofício e ele será automaticamente salvo e inserido.



Procedimento

2. Em seguida, deve-se incluir no processo do SEI o arquivo PDF referente ao projeto de

pesquisa (cadastrado no SIGAA – Módulo Pesquisa), à proposta de criação de

grupos/núcleos de estudos/pesquisas ou ao relatório de pós-doutorado. Seguir as etapas:

1) No processo, clicar no primeiro ícone “Incluir Documento” 2) Em “Escolha o tipo do documento” digitar e 
selecionar a opção “EXTERNO”



Procedimento

3) Em tipo do documento, escolher “Projeto. No caso
de relatório de pós-doutoramento, escolher “Relatório”.
Inserir a data de elaboração do documento. Em
Número/Nome na Árvore incluir o nome do solicitante.
Marcar opção “nato-digital”.

4) Mais abaixo na página, escolher nível de acesso
“Público”, anexar o arquivo PDF e então clicar em
confirmar dados.



Procedimento

1) Clicar no ofício incluído na árvore do processo, e 
então enviá-lo por e-mail, clicando no ícone “Enviar 
documento por correio eletrônico” (carta com @).

2) Direcionar o e-mail para o coordenador da 
Comissão de Pesquisa (diego_nascimento@ufg.br), 

preenchendo  o assunto e o corpo do e-mail como 
qualquer comunicação formal 

3. Por último, o ofício elaborado inicialmente deve ser enviado (via SEI) para e-mail para o

coordenador da comissão de pesquisa para encaminhamento do parecer. Seguir as etapas:

mailto:diego_nascimento@ufg.br


Edições/Correções

Editando ou excluindo o ofício (clicar na LIXEIRINHA 
COM O SÍMBOLO DE RECICLÁVEL)

Excluindo o projeto (clicar na LIXEIRINHA COM O 
SÍMBOLO DE RECICLÁVEL)

4. Caso alguma informação tenha sido preenchida incorretamente, o ofício pode ter seu

conteúdo editado ou o arquivo excluído e novamente inserido, e o projeto pode ser excluído

e novamente inserido.



Encaminhamento dos pedidos

O encaminhamento às solicitações é o seguinte:

1. O coordenador encaminha a solicitação para os demais membros da comissão de 

pesquisa, para emissão do parecer (no prazo de até 20 dias);

2. Após emitido, o parecer é encaminhado à Secretaria Administrativa do IESA, para 

elaboração da certidão de aprovação ad referendum pela Direção do IESA;

3. A certidão de aprovação ad referendum  da solicitação é encaminhada ao solicitante.



Contato
Comissão de Pesquisa do IESA

Caso persistam dúvidas, entrar em contato pelo e-mail:

diego_nascimento@ufg.br 

Obrigado!


