
Avaliação de Projetos de Pesquisa 
 
Atenção: 

1. As comissões só terão acesso aos projetos após a distribuição pela Diretoria de Pesquisa. 
2. Os critérios de avaliação variam de acordo com o Edital. 

 

Acessar Portal do Consultor 
Sistema SIGAA 

Módulo Portal do Docente 

Usuários Docentes 

Perfil Consultor 

Esta funcionalidade é utilizada pelos consultores internos e externos da Instituição, possibilitando 

realizar as avaliações dos projetos de pesquisa, planos de trabalho e relatórios finais de projetos que 

foram destinados ao usuário. 

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Docente → Pesquisa → 

Acessar Portal do Consultor. 

O sistema irá gerar a seguinte pégina: 

 

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é 

válida sempre que a função estiver disponível. 

A partir da página inicial do portal do consultor, diversas funcionalidades são oferecidas. Cada uma 

delas serão descritas ao longo deste manual. 

Projetos de Pesquisa Pendentes 

Esta ação permite que o consultor visualize os projetos de pesquisa pendentes de avaliação e realize a 

análise dos mesmos. Para visualizar os projetos nesta situação, clique 

em . A tela abaixo será 

fornecida: 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print992.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1020.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print993.png


 

Para prosseguir com a avaliação de determinado projeto listado, clique no ícone . A página com 

os Dados do Projeto de Pesquisa será exibida conforme mostrado na tela a seguir: 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print994.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print995.png


 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print996.png


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. 

Na seção Planos de Trabalho Vinculados ao Projeto, clique no ícone  caso deseje visualizar o 

plano de trabalho, o qual será gerado pelo sistema da seguinte maneira: 

 

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta função será válida sempre que a opção estiver 

presente. 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print997.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:copia_de_copia_de_copia_de_print998.png


Se desejar visualizar os dados gerais referentes ao item selecionado, clique no link correspondente à 

denominação do Projeto de Pesquisa escolhido. As informações contidas na tela gerada pelo sistema 

logo em seguida correspondem aos dados já disponibilizados na página anterior. 

De volta à página anterior, defina cada um dos itens presentes no Formulário de Avaliação do projeto, 

informando a Pontuação desejada para os itens listados. 

Após a avaliação do projeto, clique em Avançar para prosseguir. O sistema fornecerá a página com 

a Avaliação do Projeto de Pesquisa, para que o usuário verifique as definições dadas antes de 

continuar: 

 

Na tela acima, informe o Parecer da análise e clique em Confirmar Avaliação para prosseguir. A 

mensagem de sucesso abaixo será gerada em seguida: 

 

Planos de Trabalho 

Permite que o usuário efetue a análise de planos de trabalho de iniciação científica pendentes de 

atendimento. Para isso, clique 

em . A lista de planos de 

trabalho pendentes será exibida na tela abaixo: 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print999.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1000.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1012.png


 

Escolha o plano de trabalho para o qual deseja efetuar a análise e clique no ícone . 

Exemplificaremos esta ação com o plano de trabalho A imagem feminina de Visconde de Taunay. A 

seguinte página será fornecida: 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1013.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1014.png


 

Para visualizar os Dados do Projeto de Pesquisa, clique no ícone . A página gerada pelo sistema 

será equivalente à tela dos dados do projeto de pesquisa demonstrada no tópico anterior. 

Na seção Planos de Trabalho Vinculados ao Projeto Anterior, clique no ícone  para visualizar 

o Plano de Trabalho, cuja página já foi anteriormente descrita neste manual. 

Se desejar Visualizar Relatório Parcial, clique no ícone . A seguinte tela será vista: 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1015.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:lupa3.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1016.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1017.png


 

De volta à página anterior, descreva o Parecer da avaliação do plano de trabalho selecionado antes de 

prosseguir. Para aprová-lo, o usuário deverá escolher a opção Aprovar. Caso o parecer identifique 

restrições no plano de trabalho, a opção Aprovar Com Restrições é disponibilizada. Porém, caso o 

usuário não deseje aprovar o plano de trabalho, a opção Não Aprovado deverá ser escolhida. Para 

cada uma dessas ações, o sistema disponibilizará a seguinte mensagem de sucesso no topo da página: 

 

Relatórios de Projetos 

Esta operação permite que o consultor avalie os relatórios de projetos pendentes de análise. Clique 

em  para iniciar esta ação. 

A Lista de Relatórios para Avaliação será exibida: 

 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1018.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1019.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1001.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1002.png


Para avaliar determinado relatório, clique no ícone . Exemplificaremos esta ação com o relatório 

do projeto VOZES FEMININAS DA POESIA BRASILEIRA DO SÉCILO XX. A seguinte página será 

disponibilizada: 

 

Na tela acima, descreva o parecer da análise do relatório e escolha umas das opções 

entre Aprovar ou Necessita Correção. Para qualquer uma das opções de análise escolhida, o sistema 

exibirá a seguinte mensagem de sucesso no topo da página: 

 

Relatório(s) Final de IC 

Através desta opção, o consultor poderá visualizar o relatório final de iniciação científica cadastrado 

para cada plano de trabalho listado pelo sistema. Para isso, clique 

em . A seguinte página será 

disponibilizada: 

 

Para consultar determinado relatório, clique no ícone . Exemplificaremos esta ação com o 

relatório do plano de trabalho Arranjos e levantamento de repertório para Quarteto de Violas . A tela 

a seguir será gerada: 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1003.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1004.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1005.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1006.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1007.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:lupa3.png


 

No final da página, o usuário poderá visualizar ainda o Parecer emitido para o relatório selecionado. 

Projeto(s) de Pesquisa Avaliados 

Clique em  para visualizar a lista 

de projetos de pesquisa já avaliados. O sistema fornecerá a seguinte tela: 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1008.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1009.png


 

Na tela acima são listados os projetos que já foram avaliados anteriormente. Caso o usuário deseje 

alterar os dados da avaliação de determinado projeto, clique no ícone . A avaliação do projeto de 

pesquisa dar-se-á conforme orientações descritas no tópico inicial deste manual. 

Certificado de Consultoria 

Ao final do processo de consultoria dos projetos de pesquisa da Instituição, cada usuário poderá ainda 
emitir um certificado comprovando sua participação no processo de avaliação interna dos projetos. Para 

isso, clique em . O sistema 
solicitará a confirmação do downlaod do arquivo conforme visualizado na figura seguinte: 

 

Clique em OK para confirmar e prosseguir com o download do arquivo. 

Bom Trabalho! 

 

 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1010.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1003.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:print1022.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aacessar_portal_do_consultor&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:copia_de_print1021.png
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