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No SIGAA acessar aba:
Pesquisa > Projetos de Pesquisa >

Cadastrar Projetos de Pesquisa

O cadastro do projeto é composto por       
 etapas.



A tela de cadastro abaixo será exibida. Cabe
ao coordenador do projeto cadastrar todas

as informações relacionadas ao projeto.

Nova funcionalidade: natureza sigilosa da pesquisa.



O docente deve informar se é necessária a
aprovação do projeto por comitês ou

comissões de ética .

Previamente ao cadastro e início da vigência do projeto de pesquisa, este deverá obrigatoriamente
estar aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) e/ou pela Comissão de
Ética no Uso de Animais (CEUA), quando a pesquisa envolver seres humanos e/ou animais. A
imagem acima destaca onde inserir o parecer  de aprovação da pesquisa pelo CEP ou CEUA.

Quando o projeto de pesquisa envolver acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento
tradicional associado, é necessário que o coordenador observe as normas vigentes sobre o assunto,
estando sob sua responsabilidade a realização do cadastro do seu projeto no Sistema Nacional de
Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SISGEN) e obtenção de
autorização para a execução da pesquisa. Os comprovantes relacionados ao SISGEN, quando
aplicáveis, devem ser inseridos no ato do cadastro do projeto de pesquisa, no campo de arquivo
destacado na imagem acima.

Outras informações: https://portal.unila.edu.br/prppg/pesquisa/comissoes-em-pesquisa

https://portal.unila.edu.br/prppg/pesquisa/comissoes-em-pesquisa


A  descrição resumida do projeto é o único
campo que será exibido na consulta pública

de projetos no Portal Público. Assim,
insira cuidadosamente as informações neste

campo.

Projetos marcados como sigilosos também terão a descrição
resumida publicada no Portal público, por isso cabe ao coordenador

cadastrar, no referido campo, somente informações que não
interfiram no sigilo do projeto.



Nesta tela o coordenador deve indicar se há
algum tipo de financiamento atrelado ao projeto

que está sendo cadastrado no sistema.
 

Todo projeto aprovado em agências de fomento deve impreterivelmente estar cadastrado no
SIGAA.



Nesta tela o coordenador deve cadastrar todos
os membros do projeto de pesquisa.

 
Serão exibidas quatro abas, dependendo do tipo de vínculo institucional do membro a ser

cadastrado no projeto.

ATENção!

Após a inserção dos dados de cada membro, é necessário clicar no botão "Adicionar Membro".

Ao cadastrar a carga horária (CH) dos membros do projeto, é preciso ter atenção as normativas
internas da UNILA sobre as limitaçôes de CH para pesquisa.



ATENção!

Após a inserção dos dados de cada membro, é necessário clicar no botão "Adicionar Membro".

Ao cadastrar a carga horária (CH) dos membros do projeto, é preciso ter atenção as normativas
internas da UNILA sobre as limitaçôes de CH para pesquisa.

Cadastrando docente como membro do projeto
de pesquisa.



ATENção!

Após a inserção dos dados de cada membro, é necessário clicar no botão "Adicionar Membro".

Ao cadastrar a carga horária (CH) dos membros do projeto, é preciso ter atenção as normativas
internas da UNILA sobre as limitaçôes de CH para pesquisa.

Cadastrando discente como membro do projeto
de pesquisa.



ATENção!

Após a inserção dos dados de cada membro, é necessário clicar no botão "Adicionar Membro".

Ao cadastrar a carga horária (CH) dos membros do projeto, é preciso ter atenção as normativas
internas da UNILA sobre as limitaçôes de CH para pesquisa.

Cadastrando Servidor Técnico-
Administrativo como membro do projeto de

pesquisa.



ATENção!

Após a inserção dos dados de cada membro, é necessário clicar no botão "Adicionar Membro".

Ao cadastrar a carga horária (CH) dos membros do projeto, é preciso ter atenção as normativas
internas da UNILA sobre as limitaçôes de CH para pesquisa.

Cadastrando Público Externo como membro do
projeto de pesquisa.



Nesta tela o coordenador tem acesso ao resumo
do cadastro do projeto de pesquisa.

 
Confira os dados cadastrados antes de submeter o projeto no sistema.

Continua...



Nesta tela o coordenador tem acesso ao resumo
do cadastro do projeto de pesquisa.

 
Confira os dados cadastrados antes de submeter o projeto no sistema.

Para encerrar o cadastro é necessário confirmar a declaração de
exequibilidade e clicar em Gravar e Enviar.

ATENção!



Após o envio do cadastro, o projeto de pesquisa
ficará com a situação "Aguardando autorização

do instituto".

Caberá ao Diretor do Instituto "Homologar" o

projeto de pesquisa no SIGAA.  Quando da

homologação, a situação do projeto será alterada

para "Em execução".

ATENção!

O projeto só passará vigorar como "em
execução" e em validade após aprovação pelo

instituto.



Para consultar a situação do projeto de pesquisa,
acesse:

Pesquisa > Projetos de Pesquisa > Listar Meus
Projetos de Pesquisa.

Selecione o projeto que deseja consultar e a tela a

seguir será exibida.



Continua...



Projetos de pesquisa cadastrados

após 12/09/2019 devem

observar obrigatoriamente os

procedimentos de encerramento

estabelecidos na Resolução

COSUP 04/2018, em especial ao

disposto no artigo 16.

Resolução COSUP 04/2018

https://portal.unila.edu.br/prppg/arquivo/normas/resoluo_04_2018-estabelece_o_regulamento_de_pesquisa_da_universidade_federal_d.pdf


"Art. 16. O encerramento do projeto de
pesquisa acontecerá após 60 (sessenta) dias
do término de vigência e está condicionado
à comprovação documental de pelo menos
03 (três) produções   técnico-científicas e
artísticas nas seguintes formas:
I - Textos publicados em anais de eventos
nacionais ou internacionais;
II - Artigos científicos submetidos, aceitos
ou publicados em periódicos indexados;
III - Livros ou capítulos de livros técnico-
científicos com ISBN, no prelo ou
publicados;
IV - Obras artísticas realizadas e
apresentadas ao público em eventos
regionais, nacionais e internacionais;
V - Patentes depositadas."

Mas o que diz o artigo 16, da  Resolução COSUP nº
04/2018?

As produções técnico-científicas e artísticas as quais se refere o caput, do
artigo 16,  devem estar ligadas ao projeto de pesquisa credenciado, objeto do
encerramento.

https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/home.jsf
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