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Esta operação é utilizada pelos docentes da Instituição, permitindo que tais usuários 
solicitem cota de bolsas quando há editais de distribuição de cotas com período de 
submissão aberto. docente cadastra planos de trabalho e cada um deles conta como uma 
solicitação de cotas, pois irão concorrer às cotas distribuídas pelo edital. 

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Docente → Pesquisa 
→ Planos de Trabalho → Solicitar Cota de Bolsa. 

O sistema exibirá a seguinte tela: 

 

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta 
opção é válida sempre que a função estiver disponível. 

Na tela acima, o usuário deverá indicar o edital para o qual deseja solicitar cota de bolsa. 

Clique no ícone  para selecionar determinado edital. Exemplificaremos com o 
edital EDITAL 02/2021 - PROPPIT. Em seguida, o usuário será redirecionado para a 
seguinte tela: 

 

Nesta etapa são listados os projetos de pesquisa dos quais o usuário é coordenador e 

poderá ser solicitado cota de bolsa. Escolha o projeto desejado e clique no ícone  para 
selecioná-lo. A página com os Dados Gerais do Plano de Trabalho será gerada: 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aplanos_de_trabalho%3Asolicitar_cota_de_bolsa&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:planos_de_trabalho:print966.png
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Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada 
pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função. 

Acima, o usuário deverá selecionar dentre as opções Orientador Interno ou Orientador 
Externo para definir o tipo do orientador do projeto e selecioná-lo no campo seguinte. O 
campo Tipo de Bolsa será preenchido automaticamente como A DEFINIR porque será 
definido apenas na indicação dos bolsistas após a concessão de cotas aos docentes. O 
campo Cota igualmente não poderá ser alterado, pois somente será definido através do 
período da cota que o plano irá concorrer. O Campo Edital também será preenchido 
automaticamente com a descrição do mesmo. Habilite a opção Este plano de trabalho é 
continuidade de algum plano do ano anterior? caso o plano de trabalho a ser cadastrado 
seja a continuação de um outro preexistente. 

Informe também o Título do plano de trabalho e, nas abas disponibilizadas na seção inferior 
da página, forneça as informações específicas referentes à Introdução e Justificativa do 
plano de trabalho, Objetivos, Metodologia e Referências. Para navegar entre cada uma das 
abas, basta clicar sobre aquela desejada. 

Exemplificaremos esta ação selecionando o orientador do tipo Orientador Interno, 
selecionando o NOME DO DOCENTE como o Orientador Interno; e o Título do plano de 
trabalho como Análise do cultivo de pinhão manso. 

Para dar continuidade à operação, clique em Definir Cronograma. A página abaixo será 
exibida: 

 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aplanos_de_trabalho%3Asolicitar_cota_de_bolsa&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:planos_de_trabalho:print968.png
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Para retornar à tela anterior, clique em Dados Gerais. 

Nesta etapa, o usuário deverá cadastrar as atividades que constarão no cronograma do 
plano de trabalho do projeto. Para adicionar uma nova atividade, clique 

em  e descreva a denominação da atividade cadastrada. 
Para cada item inserido, selecione o período de execução de cada atividade, conforme 
mostrado na tela anterior. 

Para remover determinada atividade, clique no ícone . Para limpar o cronograma, clique 

em . 

Definidas as configurações referentes ao cronograma do plano de trabalho, clique 
em Visualizar Plano de Trabalho para continuar. O usuário deverá conferir as informações 
fornecidas antes do cadastro da solicitação através da seguinte página: 

 

Se desejar modificar as informações definidas no campo anterior, clique em Cronograma. 

Clique no link correspondente ao título do Projeto de Pesquisa caso deseje consultar os 
dados do projeto. A página abaixo será fornecida: 
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Clique em Voltar para retornar à página anterior. 

De volta à tela anterior, clique em Confirmar para finalizar a operação. A mensagem de 
sucesso abaixo será gerada em seguida: 

 

Bom Trabalho! 
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