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DOCUMENTOS
IMPORTANTES

 

 

Acesse:

 

Resolução COSUP nº 04/2018

https://portal.unila.edu.br/prppg/arquivo/normas/resoluo_04_2018-estabelece_o_regulamento_de_pesquisa_da_universidade_federal_d.pdf
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No SIGAA acessar aba:
Pesquisa > Projetos de Pesquisa > Listar

Meus Projetos de Pesquisa

 



 

Em Meus Projetos de Pesquisa, escolha o
projeto de pesquisa que pretende encerrar,

clicar no botão  Encerrar Projetos de
Pesquisa, conforme destacado abaixo.

ATENÇÃO
Após submissão do relatório final não é permitido a alteração de seu

conteúdo. Desta forma, é necessário anexar os documentos e
informações corretas, de forma a atender o disposto no artigo 16, da

Resolução n. 04/2018/COSUP.
A PRPPG pode optar por não aprovar a finalização do projeto de pesquisa, caso o relatório não

atenda a Resolução n. 04/2018/COSUP.



A seguir, preencher o campo Motivo do
encerramento, de acordo com as orientações

destacadas em amarelo, conforme imagem
abaixo.

 

O campo Motivo do encerramento é de
preenchimento obrigatório. Após preencher é

necessário clicar em continuar. 



Na tela Relatório Anual de Projeto de Pesquisa,
é obrigatório o campo de observações e arquivo. 
No campo arquivo deve ser inserido em PDF, em
um único arquivo,  a comprovação da produção

solicitada pelo artigo 16, da Resolução n.
04/2018/COSUP.

 

Para juntar PDFs em um único arquivo, há sites na internet que fazem esse procedimento de
forma gratuita.

 

Após é necessário clicar em submeter
relatório 



Após a submissão do relatório e comprovação da
produção técnico-científica e artística, o projeto
de pesquisa ficará com a situação "Aguardando

aprovação do encerramento".
 

 

Caberá à PRPPG aprovar o encerramento do

projeto, conferindo se o disposto na Resolução n.

04/2018/COSUP foi atendido.  Quando da

aprovação do relatório a situação do projeto será

alterada para "Encerrado".

 
A PRPPG pode optar por não aprovar a finalização do projeto de

pesquisa, caso o relatório não atenda a Resolução n.
04/2018/COSUP.



Caso o relatório não seja aprovado pelo
DEPESQ, o mesmo será devolvido ao docente
para corrigir, devendo submeter novamente o

relatório no sistema, conforme os passos
indicados a seguir.

Caberá à PRPPG aprovar o encerramento do projeto,

conferindo se o disposto na Resolução n.

04/2018/COSUP foi atendido.  Quando da aprovação

do relatório a situação do projeto será alterada para

"Encerrado".

 
Caso o relatório não atenda a Resolução n. 04/2018/COSUP, a PRPPG

pode optar por não aprovar o relatório final, acarretando
impossibilidade de encerrar o projeto de pesquisa.

 



Após identificar o relatório de qual projeto
necessita de correção, clique no botão   

 destacado acima.

Para acessar o relatório final e atualiza-lo, siga o

caminho indicado: Portal do Docente > Menu Pesquisa

> Projetos de Pesquisa > Consultar Relatório Finais.

A tela abaixo será exibida.

 

Corrigindo 

o relatório



Preencha os campos indicados acima e anexe
novo arquivo vinculado ao relatório final do

projeto de pesquisa em questão. 
Confira todas as informações e clique no botão

"Submeter Relatório".

Após, a tela abaixo será exibida.

 

Corrigindo 

o relatório



Caso o relatório não seja aprovado pelo
DEPESQ, o mesmo será devolvido ao docente
para corrigir, devendo submeter novamente o

relatório no sistema, conforme os passos
indicados anteriormente (Corrigindo o relatório).

Caberá à PRPPG aprovar o encerramento do projeto,

conferindo se o disposto na Resolução n.

04/2018/COSUP foi atendido.  Quando da aprovação

do relatório a situação do projeto será alterada para

"Encerrado".

 



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 da referida

norma.

 

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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