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Essa funcionalidade permitirá ao coordenador do projeto de pesquisa renovar a solicitação 
de um projeto já enviado anteriormente. 

Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIGAA → Módulos → Portal do 
Docente → Pesquisa → Projetos de Pesquisa → Solicitar Renovação. 

A seguinte tela será apresentada: 

 

Para retornar ao menu principal do módulo Portal do Docente, clique no 
link . 

A tela acima exibe os projetos de pesquisa coordenados e passíveis de renovação. Caso o 
docente tenha renovado o mesmo projeto três vezes, ele não poderá mais fazer o mesmo. 
Será, então, necessário recadastrá-lo. 

Clique no ícone  para renovar o projeto. A seguinte tela será exibida: 
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Caso desista da operação, clique em Cancelar. O sistema exibirá uma janela para 
confirmação. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função. 

Para retornar para a tela anterior, clique em Selecionar outro projeto. 

Na tela apresentada acima, o usuário deverá definir o Novo Período do Projeto e fornecer 

o E-mail de referência. Clique no ícone  para selecionar as datas no calendário. Esta 
operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função. Para dar 
prosseguimento a operação, clique em Definir Financiamentos. A seguinte tela será 
exibida: 

 

Para voltar para a tela anterior, clique em Voltar. Esta operação será válida para todas as 
telas que apresentarem esta função. 
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Na tela apresentada acima, o usuário poderá adicionar financiamentos ao projeto de acordo 
com os seguintes parâmetros: 

 Entidade Financiadora: Selecione a entidade financiadora; 
 Natureza do Financiamento: Escolha entre as opções do sistema a natureza do 

financiamento; 
 Data de Início: Defina a data de início do financiamento; 
 Data de Fim: Forneça a data de fim do financiamento. 

Para adicionar o financiamento, clique em Adicionar Financiamento. O financiamento será 
adicionado a lista de financiamentos, assim como mostra a tela acima. Clique no 

ícone  para remover o financiamento. 

O usuário poderá clicar em Gravar e Continuar para gravar a operação e continuar o 
prosseguimento da operação. O sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso: 

 

Os passos do financiamento só será exibido para projetos com financiamento externo ou 
interno, em caso de renovação de projetos sem financiamento a tela de financiamento não 
aparecerá. 

 

Caso não deseje gravar o prosseguimento de financiamento, clique apenas 
em Avançar para prosseguir. A seguinte tela será apresentada: 

 

O usuário poderá adicionar um Docente, um Discente ou um Servidor Técnico-
Administrativo clicando nas abas referentes a cada um e fornecendo os seguintes 
parâmetros: 

 Docente 
 Buscar Docente: Informe o nome do docente ou selecione as 

opções Todos da UFOPA ou Somente da minha unidade para 
refinar a busca. Ao inserir as letras iniciais do nome, o sistema exibirá 
uma lista automática de nomes para facilitar a busca do usuário. Esta 
operação será válida para as próximas abas; 

 Função: Selecione a função do docente no projeto de pesquisa; 
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 CH dedicada ao projeto: Defina a carga horária semanal que o 
docente dedicará ao projeto de pesquisa; 

 Discente 
 Buscar Discente: Informe o nome do discente ou selecione as 

opções Graduação, Mestrado ou Doutorado para refinar a busca; 
 Função: Selecione a função do discente no projeto de pesquisa; 
 CH dedicada ao projeto: Defina a carga horária semanal que o 

discente dedicará ao projeto de pesquisa; 
 Servidor Técnico-administrativo 

 Servidor: Informe o nome do servidor técnico-administrativo da 
Instituição; 

 Função: Selecione a função do servidor no projeto de pesquisa; 
 CH dedicada ao projeto: Defina a carga horária semanal que o 

servidor dedicará ao projeto de pesquisa; 
O usuário também poderá adicionar um membro externo. Para isso clique na aba Externo. 
O sistema recarregará a tela da seguinte maneira: 

 

 Externo 
 CPF: Forneça o número do CPF do participante; 
 ESTRANGEIRO (sem CPF): Caso o participante seja estrangeiro, 

marque esta opção; 
 Nome: Informe o nome completo do participante; 
 Sexo: Selecione o sexo do participante; 
 Formação: Selecione a formação escolar do participante; 
 Tipo: Selecione o tipo de formação escolar do participante; 
 Instituição de Origem: Selecione a instituição de origem do 

participante; 
 Função: Selecione a função desempenhada do participante no 

projeto; 
 CH dedicada ao projeto: Informe quantas horas semanais o 

participante dedicará ao projeto de pesquisa. 
Após informar os dados do membro, clique em Adicionar Membro e o nome do mesmo 
será listado na Lista de Membros, conforme é mostrado na tela acima. 

Caso deseje remover algum membro adicionado, clique no ícone . O sistema exibirá a 
seguinte caixa de confirmação: 
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Confirme a operação clicando em OK. Após adicionar os membros para compor o projeto, 
clique em Avançar para dar continuidade a operação. A seguinte tela será apresentada: 

 

Na tela apresentada acima, o usuário poderá alterar a nomenclatura da Atividade e definir 

seu cronograma de execução clicando nos espaços indicados. Clique no ícone  para 

adicionar uma nova atividade ou no ícone  para remover uma listada. Exemplificaremos 
a operação adicionando a atividade ANÁLISE INTERNA e marcando no cronograma os 
meses de Jun, Jul e Ago (Junho, Julho e Agosto). O sistema recarregará a tela da seguinte 
maneira: 

 

Caso deseje limpar o cronograma definido, clique no ícone . 

Clique em Avançar para dar prosseguimento a operação. A seguinte tela será exibida: 
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Na tela apresentada acima, o usuário poderá inserir um Arquivo contendo dados do projeto 
de pesquisa para serem armazenados no sistema. Para selecioná-lo, clique em Selecionar 
Arquivo. 

Assinale o Termo de Concordância indicando a aceitação das regras eleitas pelo sistema e 
clique em Gravar e Enviar para salvar e enviar o projeto para aprovação. A seguinte tela 
de sucesso será apresentada: 
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Clique no ícone  caso 
deseje visualizar os dados do projeto renovado. A seguinte tela será exibida: 

 

Clique em Voltar para retornar a tela anterior. 
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Clique no 
ícone 

 para cadastrar um plano de trabalho que concorra à cotas de bolsas. O sistema exibirá uma 
tela semelhante a apresentada no manual Solicitar Cota de Bolsas, listado no 
tópico Manuais Relacionados ao final deste. 
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