
Cadastro de projeto de pesquisa 
Acesse o portal UFGnet (ufgnet.ufg.br), escolha o menu ACADÊMICO > SIGAA e selecione 
PORTAL DO DOCENTE. Dentro do portal, selecione o menu PESQUISA > PROJETO DE 
PESQUISA > CADASTRAR PROJETO DE PESQUISA. 
Leia com atenção as informações apresentadas no REGISTRO DE PROJETO DE 
PESQUISA e, em seguida, marque o checkbox “Li e estou de acordo com a declaração 
acima”. Clique em Avançar, para iniciar o cadastro. 

 
A primeira tela solicita que INFORME OS DADOS INICIAIS DO PROJETO. Para facilitar a 
visualização, essa primeira tela foi dividida em 5 imagens neste tutorial. 

 
Tipo: Selecione o tipo de financiamento, se será COM ou SEM financiamento. Se for 
selecionado COM financiamento, nos próximos passos será necessário informar os dados do 
financiamento. 
Período de Projeto: selecione o período de execução do projeto (informe a data inicial e a 
data final aprovadas pelo Conselho Diretor, em conformidade com a Certidão de Ata anexada 
no cadastro). 
Palavras-chave: descreva as palavras-chave do seu projeto. 
E-mail: digite o e-mail institucional da/o coordenador/a do projeto. 
Categoria do projeto: selecione a categoria à qual o projeto pertence. 



 
Área de conhecimento: Será possível o cadastro de até 3 áreas de conhecimento às quais 
o projeto está vinculado, sendo OBRIGATÓRIO o cadastro de pelo menos uma área de 
conhecimento, bem como informar a GRANDE ÁREA e ÁREA. 
Escolha a GRANDE ÁREA, ÁREA, SUBÁREA E ESPECIALIDADE e clique em “Adicionar 
Área de Conhecimento” 
Depois de escolher as áreas de conhecimento, marque a ÁREA DE AVALIAÇÃO à qual o 
projeto está vinculado. 

 
Tipo de Vínculo: Selecione o tipo de vínculo do projeto e, após preenchimento dos campos, 
clique em “adicionar Vínculo ao Projeto”. É possível adicionar mais de um vínculo. 
Se for selecionado PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFG, será disponibilizada a lista 
dos programas de pós da UFG previamente cadastrados no SIGAA. O campo “Linha de 
Pesquisa”, quando vinculado a um programa de Pós-Graduação, é de “Auto-complete”, ou 
seja, ao começar a digitar o nome da linha de pesquisa, o sistema disponibilizará 
automaticamente a linha que se pretende informar, bastando selecionar a opção que 
aparecerá. 
Importante: é necessário que as coordenações dos Programas de Pós-Graduação tenham 
cadastrado no SIGAA as suas linhas de pesquisa. Caso contrário, não será possível 
selecionar a linha à qual o projeto está vinculado, o que prejudicará o seu cadastro como um 
todo. 
Se não souber as linhas de pesquisas vinculadas ao programa de Pós-Graduação, digite %%% 
para que sejam listadas todas as linhas de pesquisa vinculadas ao programa informado, como 
mostrado na figura abaixo: 



 
Se for selecionado PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE OUTRA IES ou GRUPO DE 
PESQUISA DA UFG, deve-se informar o programa ou grupo desejado. Nesse caso, o campo 
LINHA DE PESQUISA (cujo preenchimento é obrigatório para programas da UFG) é de livre 
preenchimento, ou seja, não há uma lista de linhas de pesquisas previamente cadastradas, 
por não serem linhas de pesquisa de programas de pós-graduação da UFG. 
Se for selecionada a opção PROJETO ISOLADO (NÃO POSSUI VINCULAÇÃO), não é 
necessário cadastrar a linha de pesquisa. 
Se o projeto POSSUIR COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, marque “sim” e selecione a 
INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA PARCEIRA. Ao digitar as iniciais da universidade, serão 
listadas as opções das instituições estrangeiras pré-cadastradas pela PRPI, no SIGAA. Caso 
necessite cadastrar nova instituição, solicitar o cadastro via e-mail projetos.prpi@ufg.br.  

 
Documentos complementares: Anexe os documentos complementares ao projeto, clicando 
em “Escolher arquivo” e selecionando o documento em formato PDF. 
A CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA NO CONSELHO DIRETOR 
é obrigatória em todos os casos.   
Os pareceres de aprovação da pesquisa no COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP), no 
COMITÊ DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA) ou no COMITÊ INTERNO DE 
BIOSSEGURANÇA PARA ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS (CIBio) 
devem ser anexados em todos os casos em que a pesquisa envolva seres humanos, animais 
ou organismos geneticamente modificados, respectivamente. Caso não seja este o caso, 
clique no checkbox NÃO. 
Definição da Propriedade Intelectual: Este campo é opcional, sendo possível a inclusão de 
até 400 caracteres. 
Após preencher todos os campos, clique em AVANÇAR. 



 
Detalhes do Projeto: Todas as informações (Resumo, Introdução/Justificativa, Objetivos, 
Metodologia, Resultados Esperados e Referências) são de preenchimento obrigatório. Clique 
em cada aba para descrever os detalhes do projeto de pesquisa. Em seguida, clique em 
AVANÇAR ou em GRAVAR E CONTINUAR. 
Ao clicar em GRAVAR E CONTINUAR, o usuário gravará um rascunho do preenchimento do 
cadastro do projeto, que passará ao status GRAVADO. Isso permite que se retome o 
preenchimento do mesmo ponto em que este tiver sido interrompido. 

 
Financiamentos: Essa tela aparece apenas no caso em que esteja sendo cadastrado um 
projeto de pesquisa COM FINANCIAMENTO. Escolha a Entidade Financiadora, a Natureza 
do Financiamento, e clique em “Escolher Arquivo” para anexar o Comprovante da Concessão 
do Financiamento.  Após todos os campos preenchidos, clique em “Adicionar Financiamento”. 
É possível cadastrar mais de um financiamento, se for o caso. 
As Entidades Financiadoras devem estar pré-cadastradas pela PRPI. Caso necessite 
cadastrar nova instituição, solicitar via e-mail projetos.prpi@ufg.br. 
Após cadastrar todos os financiamentos, serão mostradas logo abaixo todas as 
opções ,sendo possível visualizar o financiamento (clique no símbolo da lupa) e remover o 
financiamento, clicando no símbolo da lixeira. 
Ao finalizar, clique em AVANÇAR ou em GRAVAR E CONTINUAR. 



 
Informar membros do Projeto: Nesta tela, é possível cadastrar todas/os as/os participantes 
do projeto de pesquisa (coordenador/a, vice-coordenador/a e demais colaboradores/as). O 
nome do/a coordenador/a do projeto aparece automaticamente, conforme login da/o 
usuária/o que realiza o cadastro. 
O cadastro de DOCENTE, DISCENTE e SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  é do tipo 
“auto-complete”. Digite o nome do/a integrante e o selecione. Para cadastrar  
COLABORADOR EXTERNO, é necessário informar CPF, NOME, SEXO, FORMAÇÃO, TIPO 
e a Função (vice-coordenador ou colaborador). 
Ao selecionar um/a Discente para o projeto, a/o coordenador/a seleciona o grau (Graduação, 
Mestrado ou Doutorado), a sua Função no projeto e a carga horária. Para discentes de 
Mestrado ou Doutorado, é possível vincular esse projeto de pesquisa ao trabalho final de 
curso, bastando apenas marcar o checkbox ao adicionar membro. Veja imagem abaixo: 

 
Informações importantes para o cadastro de membros: 

• Apenas Docentes e Servidoras/es técnico-administrativas/os poderão ser 
coordenadoras/es de projeto de pesquisa. Também podem ser cadastradas/os 
como vice-coordenadoras/es ou colaboradoras/es; 

• Colaboradoras/es externas/os e discentes podem ser cadastradas/os como 
vice-coordenadoras/es e colaboradoras/es; 

• Para todas/os as/os participantes, a Carga Horária de dedicação ao projeto 
deve ser  inferior a 30 horas. 



 
Cronograma de Atividades: Clique no campo em branco da Atividade 1 e a descreva. Em 
seguida, selecione o mês em que essa atividade será realizada, e clique em ADICIONAR 
ATIVIDADE. Faça isso para todas as atividades da pesquisa, tantas quanto necessário. Após 
o preenchimento de todas as atividades, clique em Avançar. 

 
Resumo do projeto: Essa tela apresenta o resumo do cadastro do projeto de pesquisa, na 
qual todos os dados podem ser conferidos. Ao final da mesma, o/a pesquisador/a poderá 
anexar um ARQUIVO DO PROJETO na íntegra, caso julgue necessário. Além disso, é 
necessário aceitar o TERMO DE CONCORDÂNCIA, selecionando o checkbox 
correspondente. Em seguida, clique em GRAVAR E ENVIAR ,para que o projeto seja enviado 
para a conferência do cadastro pela PRPI. 

 
Comprovante de Cadastro de Projeto de Pesquisa: Após o envio do cadastro, o código do 
projeto é informado à/ao usuária/o. Além disso, nesta tela se visualiza o cadastro na íntegra, 
clicando em “Clique aqui para visualizar o projeto submetido”. 
 
 


