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Prezados Docentes, 
 
Em virtude das dúvidas que estão chegando com a implantação do Módulo Pesquisa a 
Diretoria de Pesquisa decidiu elaborar um F.A.Q para esclarecer alguns pontos 
importantes: 
 

1. Meu projeto possui um bolsista PIBIC-UFOPA, posso considerar o projeto como 
financiado? 

Não. Considera-se projeto financiado quando o mesmo possui aporte de recurso para 
custeio e/ou capital, excetuando-se recurso exclusivo para bolsa de iniciação científica, 
sobretudo quando trata-se de recurso institucional.  
 

2. Tenho um projeto financiado, mas o coordenador não pertence a UFOPA, como 
proceder o cadastro? 

O docente irá seguir o caminho: Portal Docente > Pesquisa > Projetos de Pesquisa > 
Editais de Fluxo Contínuo. Entretanto, ao invés de cadastrar o Título do Projeto Geral, o 
docente irá cadastrar somente o plano de trabalho como coordenador, o coordenador geral 
do projeto será atribuído como pesquisador externo (coordenador adjunto) e inserir os 
colaboradores. 
 

3. Coordeno um projeto com colaboradores externos, preciso de alguma 
documentação complementar? 

Sim, o docente deve ter em sua posse para respaldo do projeto a carta de anuência para 
cada participação de colaboradores externos a UFOPA. A carta poderá ser solicitada a 
qualquer momento. A carta é importante tanto para Projetos de Fluxo Contínuo 
(Financiados) como para Projetos em Fluxo de Edital (Sem Financiamento). 
 

4. Eu já tenho projeto cadastrado na PROPPIT, preciso cadastrar o mesmo projeto 
módulo pesquisa?  

Sim, os docentes devem cadastrar os projetos no módulo pesquisa a fim de realizar a 
migração/digitalização dos mesmos. Para tal, o docente deverá informar a portaria de 
cadastro e o processo associado. Isto deve ser feito tanto no preenchimento das 
informações no módulo pesquisa quanto no SIPAC.  
 

5. Como faço para informar que o projeto cadastrado no módulo é continuidade de 
um já cadastrado? 

No módulo pesquisa, o docente deverá anexar a ficha cadastral utilizada no processo 
anterior e demais documentos conexos (e.g.: portaria de cadastro, de alocação de CH e 
ata de aprovação no colegiado). Os mesmos documentos devem ir ao despacho do SIPAC. 
Sugere-se que, após submeter o projeto via módulo pesquisa, o docente informe a sua 
unidade acadêmica (diretoria e secretaria técnica) com o número do processo gerado e o 
código do projeto do módulo pesquisa e as informações do projeto anterior (Portaria, 
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número do processo associado a portaria), então, a direção/secretaria técnica incluem os 
documentos como um despacho.  
  

6. Onde encontro as informações sobre o projeto já cadastrado? 
O SAAD possui essas informações. Todo o projeto cadastrado na PROPPIT é lançado no 
SAAD, juntamente com a sua portaria. Além disso, as secretarias técnicas de cada 
instituto/unidade acadêmica possuem o controle dos processos associadas aos projetos de 
pesquisa. 
 

7. É obrigatório o cadastro dos dados do projeto de pesquisa no Módulo Pesquisa? 
A inserção dos projetos de pesquisa no SIGAA pelo Módulo Pesquisa visa a melhoria do 
fluxo dos projetos de pesquisa na UFOPA e automatização de todo o processo envolvendo 
a pesquisa institucional. 
 

8. Como faço para verificar se o cadastro foi realizado com sucesso? 
O docente pode verificar no Portal Docente > Pesquisa > Projetos de Pesquisa > Listar 
Meus Projetos. Se o projeto estiver como “Gravado” o docente precisa editar o projeto 
somente para “Enviar” o projeto. Como resultado deste processo, abrir um Processo 
Eletrônico e o status do projeto passará a ser “Aguardando por avaliação” e passará para 
avaliação da Comissão de Pesquisa da Unidade. 
 
 
Material Complementar: 
Edital 03/2020 – Cadastro Extraordinário de Projetos de Pesquisa: 
(http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2020/eabd83c414c2e61dc
779edd99680f5ba.pdf)  
Manual SIGAA – Portal Docente: (http://www.ufopa.edu.br/proppit/documentos-
1/manuais-pesquisa/ ) 
Vídeo de Perguntas e Respostas – Docentes: 
(https://www.youtube.com/watch?v=8UxOY99t24c&ab_channel=DiretoriadePesquisa
Ufopa ) 
 
 

Santarém, 22 de setembro de 2020. 
 
 

Bruno B. Batista 
Diretor de Pesquisa 

 
Fabio M. F. Lobato 

Coordenador de Projetos 


