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Essa operação tem como objetivo possibilitar o cadastro de um projeto externo. Um projeto 
externo é um projeto aprovado por docentes da Instituição junto à outras Instituições 
externas. Os projetos não possuem vinculação com os editais publicados no sistema e o 
seu período não será definido pelo calendário da pesquisa da Instituição. 

Para realizar cadastro do projeto de pesquisa externo, o docente deverá acessar o SIGAA 
→ Portal do Docente → Pesquisa → Projetos de Pesquisa → Cadastrar Projeto Externo. 

Os dados necessários para este cadastro são distribuídos em cinco passos que serão 
descritos separadamente em tópicos ao longo deste manual. 

1. Dados iniciais do projeto 

Primeiramente, para realizar o cadastro de um projeto externo será necessário informar 
os Dados Iniciais do Projeto incluindo a Área de Pesquisa e os Grupos e Linhas de 
Pesquisa. 
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O usuário deverá cadastrar no sistemas, os seguintes critérios a seguir: 

▪ Título: Corresponde ao título do projeto; 
▪ Unidade: O sistema exibirá, automaticamente, o nome da unidade à qual o 

docente está vinculado; 
▪ Centro: Selecione o centro vinculado à unidade do usuário, que estará associada 

ao projeto; 
▪ Período do Projeto: Será necessário informar as datas de início e de fim da 

realização do projeto. O usuário poderá informá-las ou selecioná-las no 

calendário virtual que será exibido ao clicar no ícone ; 
▪ Palavras-chave: O usuário deverá fornecer as palavras-chave referente ao 

projeto; 
▪ E-mail: Forneça o e-mail do projeto; 
▪ Categoria do Projeto: Selecione entre as categorias cadastradas no sistema; 
▪ Área de Conhecimento: Este campo estará vinculado com os itens Grande 

Área, Área, Sub-área e Especialidade. Portanto, o usuário poderá especificar a 
área de conhecimento de acordo com a área informada; 

▪ Este Projeto Está Vinculado a Algum Grupo de Pesquisa?: O docente deverá 
informar se o projeto estará vinculado à algum grupo de pesquisa, optando 
por Sim ou Não; 

▪ Grupo de Pesquisa: Este campo apenas estará disponível caso o projeto esteja 
vinculado a algum grupo de pesquisa. Selecione o grupo pertencente ao projeto; 

▪ Linha de Pesquisa: Neste item, o usuário deverá especificar o foco do projeto; 
▪ Definição da Propriedade Intelectual: Consistem em um espaço reservado para 

o usuário informar, opcionalmente, o tratamento da produção intelectual do 
projeto. 

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a operação na caixa 
de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a 
opção estiver presente. 

Para continuar o cadastramento do projeto, o usuário deverá clicar em Avançar. 

2. Detalhes do projeto 

Em seguida, o sistema exibirá a tela que permite ao usuário inserir os Detalhes do Projeto. 

 

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

Após cadastrar os dados iniciais do projeto de pesquisa externo, o usuário deverá indicar os 
detalhes desse projeto fornecendo uma Descrição Resumida e 
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incluir Introdução/Justificativa, Objetivos, Metodologia e Referências. Para informar estes 
critérios, o usuário deverá clicar sobre as respectivas abas e descrever cada ação de acordo 
com o critério escolhido. 

Para prosseguir, clique em Avançar. 

O usuário poderá, em qualquer passo durante o processo, gravar os dados fornecidos até o 
momento. Para isso deverá clicar em Gravar e Continuar. Essa operação será válida 
sempre que esta opção estiver presente. 

Uma mensagem de sucesso será exibida confirmando a gravação dos dados. 

 

3. Financiamentos 

Em seguida, o usuário poderá indicar os dados relativos ao financiamento do projeto. Será 
exibida a tela que permite a inserção dos dados relativos ao Financiamento. 

 

Para incluir um financiamento, o usuário deverá fornecer os seguintes dados: 

▪ Entidade Financiadora: Selecionar entre as entidades financiadoras cadastradas 
no sistema presentes na lista relacionada a este campo; 

▪ Natureza do Financiamento: Refere-se a natureza do financiamento que será 
recebido. O usuário poderá optar entre as seguintes opções: 

▪ Auxílio Financeiro; 
▪ Auxílio Financeiro + Bolsa; 
▪ Bolsa; 
▪ Outra Remuneração; 

▪ Data de Início: Informe a data de início do financiamento; 
▪ Data de Fim: Informe a data de fim do financiamento. 

Ao fornecer a Data de Início e a Data de Fim do financiamento, o usuário poderá informá-la 

ou selecioná-lo no calendário virtual, clicando no ícone . 

Exemplificamos ao informar a Entidade Financiadora ANP, Natureza do 
Financiamento Auxílio Financeiro, Data de Início 01/01/2010 e a Data de Fim 30/01/2010. 
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Após a inserção dos dados do financiamento, o usuário deverá clicar em Adicionar 
Financiamento. 

Com isso, o financiamento será inserido no processo de cadastro e poderá ser visualizado 
na tela. 

 

Se desejar removê-lo, clique no ícone  presente ao lado do que deseja excluir. Logo, o 
financiamento será removido e não constará mais no cadastro. 

Caso queira, o usuário poderá adicionar outros financiamentos. Para isso, basta seguir o 
mesmo procedimento já descrito neste manual. 

Realizadas as alterações, o usuário deverá clicar em Avançar para continuar cadastrando 
os dados do projeto. 

4. Membros do projeto 

Será necessário informar os membros participantes do projeto externo. O sistema exibirá a 
tela que permite ao usuário Informar os Membros do Projeto. 

 

Na inserção dos membros do projeto, o sistema possibilitará que os dados sejam informados 
conforme a categoria do membro. O usuário poderá optar entre Docente, Discente, Servidor 
Técnico-Administrativo e Externo, selecionando na sua aba correspondente no topo da tela. 
Os critérios para a inserção dos dados serão específicos de acordo com a categoria 
escolhida. 
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Para as categorias Docente, Discente e Servidor Técnico-Administrativo as operações 
serão semelhantes. Os critérios a seguir deverão ser informados: 

▪ Buscar Docente: Neste item, o usuário deverá optar entre realizar a busca 
por Todos da UFOPA ou Somente da Minha Unidade. Logo, será necessário 
inserir o nome do membro, e depois selecioná-lo na lista de resultado gerada 
neste campo; 

▪ Função: Será preciso indicar a função do membro inserido. Para isso, o usuário 
deverá optar entre Coordenador, Coordenador Adjunto ou Colaborador; 

▪ CH Dedicada ao Projeto: Informe a carga horária que o membro dedicará ao 
projeto. 

Exemplificamos ao informar a categoria Docente, Buscar Docente Todos da 
UFOPA, Função Coordenador, CH Dedicada ao Projeto 20 horas semanais. 

Para inserir os dados, clique em Adicionar Membro. 

Então, o membro adicionado poderá ser visualizado na Lista de Membros presente no final 
da tela. 

 

Se desejar remover um membro inserido no cadastro, clique no ícone . Em seguida, 
uma caixa de diálogo será exibida sobre a remoção da informação. 

 

Clique em OK para confirmar o procedimento e os dados do membro não estará mais 
presente no cadastro. 

Caso queira cadastrar um membro Externo, o cadastro possuirá critérios mais específicos, 
como podemos observar na figura a seguir: 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aprojetos_de_pesquisa%3Acadastrar_projeto_externo&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:projetos_de_pesquisa:iformar_membros_2.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aprojetos_de_pesquisa%3Acadastrar_projeto_externo&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:projetos_de_pesquisa:icone_lixeira.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_docente%3Apesquisa%3Aprojetos_de_pesquisa%3Acadastrar_projeto_externo&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_docente:pesquisa:projetos_de_pesquisa:cxi_remocao_info.png


 

Os seguintes dados deverão ser informados para a inclusão do membro Externo no 
processo: 

▪ CPF: Informe o CPF do membro; 
▪ Estrangeiro (sem CPF): Selecione esta opção caso o membro seja estrangeiro 

e não possua CPF. Deste modo, o campo CPF ficará desabilitado; 
▪ Nome: Forneça o nome do membro que será inserido; 
▪ Sexo: Indique o sexo do membro optando por Masculino ou Feminino; 
▪ Formação: Refere-se a formação escolar e profissional do membro. Selecione 

uma formação presente na lista cadastrada e relacionada a este campo; 
▪ Tipo: Informe o tipo de formação, selecionando uma entre as opções presentes 

neste item; 
▪ Instituição Origem: Indique a Instituição de origem do membro; 
▪ Função: Será preciso indicar a função do membro inserido. Para isso, o usuário 

deverá optar entre Coordenador, Coordenador Adjunto ou Colaborador; 
▪ CH Dedicada ao Projeto: Informe a carga horária que o membro dedicará ao 

projeto. 
Após inserir os dados, o usuário deverá seguir o mesmo procedimento já descrito neste 
tópico. 

Para seguir ao próximo passo, clique em Avançar. 

5. Cronograma de Atividades 

Durante o cadastro de um projeto externo, o usuário deverá informar o cronograma de 
atividades que serão realizadas ao longo do evento. Será exibida a tela que permite planejar 
o Cronograma de Atividades. 
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A atividade poderá ser descrita pelo usuário que planejará o cronograma de atividades do 
projeto. Para tanto, será necessário digitar o nome da Atividade e selecionar os meses 
respectivos à sua execução. 

Caso queira adicionar mais atividades ao cronograma, clique no 

link . Em seguida, será inserido outro campo para a 
descrição de uma nova atividade bem como os respectivos meses de execução, da seguinte 
forma: 

 

Caso o usuário deseje remover uma atividade, deverá clicar no ícone . Assim, a atividade 
será excluída do processo. 

Se desejar remover todas as atividades simultaneamente, clique no 

link  e, logo, não constará nenhuma atividade no 
cronograma. 

Após inserir as atividades do cronograma, clique em Avançar. 

6. Resumo dos Dados 

O sistema exibirá todos os dados fornecidos pelo usuário para que ele possa revisá-los. No 
topo da tela, será exibida uma mensagem se aviso para que o usuário confira todos 
os Dados do Projeto de Pesquisa e, se desejar, salve o projeto. 
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Se desejar, o usuário poderá anexar um arquivo com os dados do projeto para ser 
armazenado no sistema antes de enviá-lo. Para realizar esta operação, clique 
em Selecionar Arquivo e escolha o arquivo que deseja anexar. 

Caso queira, salvar os dados do projeto cadastrado, clique em Gravar e Continuar. 

Uma mensagem de sucesso será exibida seguida pelos Dados do Projeto Externo. 
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Nesta tela, o usuário poderá visualizar o arquivo que foi inserido durante o cadastramento. 

Para isso, clique no link . Em seguida, uma caixa de diálogo será 
exibida sobre a abertura do arquivo ou a realização de seu download. 
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Escolha uma das opções e clique em OK para confirmar. Então, o documento poderá ser 
visualizado na tela. 

Para finalizar o processo, clique em Gravar e Enviar. 

Em seguida, será exibida uma mensagem de sucesso sobre o cadastramento seguida 
pelo Comprovante de Cadastro de Projeto de Pesquisa. 

 

Para visualizar o projeto submetido, clique no ícone . Então, será exibida a tela com 
os dados do projeto como já apresentado neste manual. 

O usuário poderá, ainda, cadastrar planos de trabalho para solicitação de cotas de bolsas, 

clicando no ícone . Para mais informações sobre a solicitação de bolsas, 
consulte Solicitar Cota de Bolsa listado nos Manuais Relacionados presentes no final deste 
manual. 
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Se desejar retornar ao menu principal do módulo Portal do Docente, clique no 

link . 

Bom Trabalho! 
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