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Esta funcionalidade permite que o usuário submeta à PROPESQ o relatório anual dos projetos de 
pesquisa que coordena. 

Para realizar a operação, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Docente → Pesquisa → Relatórios 
Anuais de Projeto → Submeter. 

A tela abaixo será apresentada pelo sistema contendo a lista de projetos de pesquisa coordenados pelo 
usuário e o status do relatório anual de cada projeto: 

 

Primeiramente, se desejar retornar ao menu inicial do módulo, clique em . Esta 
função será válida para todas as telas em que estiver presente. 

Para selecionar o projeto para o qual deseja submeter o relatório anual, clique no ícone  ao seu lado. 
Como exemplo, optaremos por enviar o relatório anual para o projeto de Código: PVD12243-2015. 

O sistema o direcionará para a seguinte página: 

 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Asubmeter&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:screen_shot_047.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Asubmeter&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:screen_shot_048.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Asubmeter&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:acoes_academicas:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:screenshot024.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Asubmeter&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:screen_shot_049.png


Na tela acima, insira o Resumo Expandido do relatório anual, que deve conter até 10.000 caracteres. 
Como exemplo, utilizaremos o Resumo Expandido: Ao longo do ano, o projeto obteve avanços 
consideráveis, mostrando-se de extrema importância para a obtenção de estratégias que possam permitir 
a melhoria da marcha de indivíduos com Doença de Parkinson Idiopática. No entanto, o estudo ainda não 
chegou à sua fase final, não sendo possível apresentar, ainda, todas as conclusões do ensaio clínico. 

É importante destacar que enquanto o relatório estiver sendo inserido, o sistema exibirá, a cada cinco 
minutos, a seguinte caixa de diálogo questionando se deseja gravar o texto em andamento, porém sem 
submetê-lo: 

 

Clique em Cancelar se preferir não salvar o relatório que está sendo inserido ou em OK para gravá-lo no 
sistema. Caso opte por salvar o relatório sem submeter, seja utilizando a caixa de diálogo ou clicando 
em Gravar na tela de inserção do relatório, o sistema apresentará a mensagem de sucesso a seguir: 

 

De volta à página anterior, caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na 
janela que será exibida posteriormente. 

Após concluir o resumo, clique em Submeter Relatório para enviá-lo à PROPESQ. A página abaixo 
será, então, exibida, contendo a mensagem de sucesso e o Comprovante de Envio de Relatório de 
Projeto de Pesquisa: 

 

Se desejar retornar à página inicial da operação, clique em Voltar à Listagem de Projetos. 

Bom Trabalho! 

 

 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Asubmeter&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:screen_shot_051.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Asubmeter&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:screen_shot_050.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Asubmeter&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:screen_shot_052.png
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Essa operação permite ao usuário consultar o relatório anual do projeto de pesquisa e ainda editar o 
resumo expandido do mesmo. 

Para isso, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Docente → Pesquisa → Relatórios Anuais de Projeto 
→ Consultar. 

A tela abaixo será exibida: 

 

Para retornar ao menu inicial do módulo clique no link . Essa mesma função 
será válida sempre que a opção estiver presente. 

Na tela acima é apresentada uma lista com o Título, Código e Data de Envio dos relatórios finais de 
projetos. A partir dessa tela o usuário poderá editar e visualizar uma relatório. 

Para editar um relatório clique em . Utilizaremos como exemplo o relatório com o Código: PVG2664 - 
2011. A tela abaixo será apresentada: 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Aconsultar&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:print950.2.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Aconsultar&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:print951.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Aconsultar&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:print954.png


 

Caso desista da operação clique em Cancelar. Uma janela será apresentada para confirmação. Essa 
operação é válida para todas as telas que apresentem essa função. 

Nesta tela, o usuário poderá alterar o Resumo Expandido do relatório final do projeto de pesquisa. O 
resumo deverá conter, no máximo, 10000 caracteres. 

A cada cinco minutos surgirá o seguinte alerta perguntando se o usuário deseja salvar o relatório: 

 

Clique em OK , na caixa de diálogo acima, para salvar o rascunho que está sendo digitado. Dessa forma 
o usuário poderá terminar o relatório em um outro momento, podendo parar e continuar quantas vezes for 
necessário. A seguinte mensagem de sucesso será carregada: 

 

Retornando à tela Relatório Anual, exemplificaremos o preenchimento do campo Resumo 
Expandido com: Esse projeto se propõe a desenvolver o protótipo de uma órtese para auxílio à 
locomoção de pessoas com dificuldade ou impossibilidade de movimentação em uma ou ambas as 
pernas. Após editar o resumo, clique em Submeter Relatório para concluir a ação. A seguinte tela será 
apresentada indicando o sucesso da ação: 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Aconsultar&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:print960.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Aconsultar&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:acoes_academicas:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:screenshot139.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Aconsultar&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:print956.png


 

Voltando à tela Relatórios Finais de Projetos, clique em  para visualizar relatório. A tela abaixo será 
apresentada: 

 

Clique em  para retornar à tela anterior. 

Bom Trabalho! 

 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Aconsultar&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:print961.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Aconsultar&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:print955.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Aconsultar&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:print957.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Arelatorios_anuais_de_projeto%3Aconsultar&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:relatorios_anuais_de_projeto:print958.png
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