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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

DIRETORIA DE PESQUISA

MEMORANDO CIRCULAR Nº 73/2021 - DPE (11.08.01) 
(Código: 202152380) 
 
Nº do Protocolo: 23204.010624/2021-87

Santarém-PA, 20 de Outubro de 2021.
 

Ao grupo: TODOS OS SERVIDORES ATIVOS.
 

Título: Principais dúvidas e Manuais para o Edital 04/2021 - PROPPIT - Projetos de pesquisa

Prezados servidores,
 
Em vistas do Edital 04/2021 – PROPPIT que trata do cadastro, renovação e relatórios anuais para
projetos de pesquisa.
 
Vimos por meio deste documento esclarecer alguns questionamentos recorrentes à Diretoria de
Pesquisa:
 
1. Docentes que renovaram seus projetos de pesquisa no Edital nº 02/2021- PROPPIT não precisam
renovar seus projetos neste momento. A Proppit historicamente sempre abre o período de cadastro
de projetos duas vezes ao ano.
*Salienta-se que pela Resolução nº 361/2021 – CONSEPE o docente só poderá renovar o projeto
por até 3 vezes (§ 3º, Art. 9º).
 
2. Qual a necessidade dos relatórios anuais? Atualmente o sistema de renovação de projetos de
pesquisa com um clique necessita de um acompanhamento das atividades de pesquisa dos docentes
envolvidas com seus projetos, e a fim de dar mais objetividade ao processo, o relatório é no
formato simplificado conforme citado na Resolução nº 361/2021 - CONSEPE.

Art. 11º [...]
§ 2º O relatório simplificado de cumprimento do objeto deverá conter, no que
couber:
a) a descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
b) a demonstração e o comparativo dos objetivos com os resultados alcançados.
§ 3º Os objetivos parcialmente ou integralmente não cumpridos deverão ser
devidamente justificados e fundamentados na existência de risco tecnológico ou
de outras causas que as inviabilizem.
§ 4º O relatório simplificado poderá ser substituído por um artigo científico,
livro, capítulo de livro e número de patente, desde que indexados (Qualis) e
comprovada a relação com o projeto de pesquisa.

*Ressalta-se que se o docente não enviar o seu relatório anual, o SIGAA acusará a pendência
inviabilizando a renovação futura dos projetos.
 
3. Se o docente perdeu o prazo de renovação do Edital 02/2021 – PROPPIT e ocorreu o
vencimento, ele deve seguir os seguintes passos:
- Enviar o relatório anual;
- Após aprovação do relatório anual pela comissão o docente deve tentar realizar sua renovação,
caso não consiga favor entrar em contato por e-mail para diretoria.pesquisa@ufopa.edu.br
*Destaca-se o papel importante do monitoramento dos docentes sobre o prazo de renovação de
projetos de pesquisa, caso contrário o fluxo correto seria a finalização do projeto, sendo possível 
realizar a submissão novamente do projeto após sanada as pendências.
 
4. Como as comissões devem avaliar a Carga horária dedicada a pesquisa?
Em conjunto com a Resolução nº 361/2021 – CONSEPE foi publicada pela PPOPPIT a Portaria nº
23/2021 – PROPPIT que trata da pontuação mínima exigida para cada os docentes com base em
sua produtividade acadêmica e técnica.
 
Após os esclarecimentos das principais dúvidas, encaminho alguns links para auxílio.
 
Resolução nº 361/2021 – CONSEPE: http://www.ufopa.edu.br/proppit/documentos-
1/resolucoes-
1/#:~:text=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20N%C2%BA%C2%A0361%2C%20DE%2010%20DE%20JULHO%20DE%202
 
Portaria nº 23/2021 – PROPPIT: http://www.ufopa.edu.br/proppit/documentos-1/resolucoes-
1/#:~:text=Portaria%20N%C2%BA%2023%20/%202021%20-%20PROPPIT
 
Os docentes que desejarem realizar o cadastro segue o manual:
http://www.ufopa.edu.br/proppit/documentos-1/manuais-
pesquisa/#:~:text=Submiss%C3%A3o%20de%20Projetos%20Internos%20no%20M%C3%B3dulo%20Pesquisa%C2%A0
 
Os docentes que desejam renovar os projetos de pesquisa:
http://www.ufopa.edu.br/proppit/documentos-1/manuais-
pesquisa/#:~:text=Renova%C3%A7%C3%A3o%20de%20Projetos%20de%20Pesquisa%20no%20M%C3%B3dulo%20Pes
 
Como os docentes  devem enviar os relatórios anuais:
http://www.ufopa.edu.br/proppit/documentos-1/manuais-
pesquisa/#:~:text=Submeter%20Relat%C3%B3rio%20Anual%20de%20Projeto
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Como as comissões devem avaliar os relatórios anuais:
http://www.ufopa.edu.br/proppit/documentos-1/manuais-
pesquisa/#:~:text=Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20relat%C3%B3rios%20anuais
 
Como as comissões devem avaliar a submissão de novos projetos:
http://www.ufopa.edu.br/proppit/documentos-1/manuais-
pesquisa/#:~:text=Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20relat%C3%B3rios%20anuais
 
 
Se desejar acessar mais manuais: http://www.ufopa.edu.br/proppit/documentos-1/manuais-
pesquisa/
 
Se desejar acessar mais resoluções: http://www.ufopa.edu.br/proppit/documentos-1/resolucoes-
1/
 
 
Diante do exposto, estamos disponíveis para dúvidas pelo e-mail:
diretoria.pesquisa@ufopa.edu.br
 
Cordialmente,
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