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DOCUMENTOS
IMPORTANTES

Acesse:

PROJETOS DE PESQUISA

Resolução COSUP 04/2018 - Estabelece o Regulamento
de Pesquisa da UNILA

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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Acesse�o�SIGAA

https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/home.jsf
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Após, acesse o Portal docente,
conforme imagem abaixo:
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Já no Portal docente acesse o
menu Projetos de Pesquisa
>> Gerenciar Membros do
Projeto, conforme abaixo.
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O docente será
redirecionado para a tela

abaixo:

Quatro opções serão
apresentadas:

https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/home.jsf
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Ao clicar no ícone indicado, você será
redirecionado para a tela abaixo. Serão

apresentadas quatro possibilidades de vínculo
dos membros: a) docente; b) servidor; c)

discente; e d) participante externo.

O  sistema coloca o período de participação do
membro até o final do projeto. Se o tempo

inserido for menor o próprio sistema irá corrigir.

Cadastro de novos
membros
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Cadastro de novos
membros:

Após inserir as informações é só clicar em
Confirmar cadastro.

docente

A carga horária atribuída aos docentes nos projetos de
pesquisa será computada diretamente no Plano Individual de
Trabalho Docente (PITD), desde que a vigência do vínculo do
membro do projeto esteja atualizado no sistema.

A carga horária atribuída, às atividades do membro docente
no projeto de pesquisa, deverá respeitar as normativas
vigentes de carga horária docente da UNILA em atividades
acadêmicas.



09

Cadastro de novos
membros:

Após inserir as informações é só
clicar em Confirmar cadastro.

servidor
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Cadastro de novos
membros:

Após inserir as informações é só
clicar em Confirmar cadastro.

discente
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Cadastro de novos
membros:

Após inserir as informações é só
clicar em Confirmar cadastro.

participante externo
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Visualizar membro

O relatório abaixo será gerado.
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atualizar membro

Ao clicar em atualizar, você
será redirecionado para a tela

abaixo. 
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Sempre atualize a data de vigência (início e
fim) do vínculo do membro com o projeto. A
vigência deve ser atualizada sempre que o
projeto for renovado, pois o período do
projeto é diferente da data de vigência do
membro.

Até mesmo a vigência do coordenador do
projeto deve ser atualizada.

atualizando membros:

Fique atento!
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Ao clicar em Finalizar, você será
redirecionado para a tela abaixo. Preencha

as informações e Confirme a finalização.

Finalizar membro
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Finalizar ou excluir
membro?

Existe uma grande diferença entre
"Finalizar um membro" e "Excluir um
membro". Quando um membro é
excluído, a sua participação no projeto
de pesquisa é removida do sistema,
portanto, este membro não terá o
direito de emitir declarações
relacionadas ao projeto. Quando um
membro de equipe é Finalizado,
apenas o período de participação do
membro é encerrado, mas não é
removido do sistema. Desta forma é
possível emitir declarações.

Após a finalização do membro não será mais
possível alterar a data de vigência do vínculo
do membro com o projeto.

Atenção



Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
Danubia Frasson Furtado

Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação
Marcio de Sousa Goes

Departamento de Pesquisa
Jessica Aparecida Soares

Divisão de Fomento à Pesquisa
Carolina Balbi Uchôa Brasil
Emanuelli De Oliveira Avila

Jonatas Filipe Rodrigues Gerke
Divisão de Iniciação Científica

Álvaro José Trentini
Giane de Godoy Favaro Fidelis

Departamento de Pós-Graduação
Liciane Roling

Divisão de Pós-Graduação Lato sensu
Camila Heloisa da Silva

Divisão de Pós-Graduação Stricto sensu
Fernanda Sobral Rocha

Administração PRPPG
Antonio Warner Lucas Alves

Arcelo Luis Pereira
Cláudia Maria Serino Lacerda Muniz

Roy Eddie Marquardt Filho
Salete Marilda Gallas

Sandreia Fonseca
Divisão de Inovação Tecnológica e Fundação de Apoio

Daniel Teotonio do Nascimento



EM CASO DE DÚVIDAS
ENTRE EM CONTATO

CONOSCO!

Departamento de Pesquisa - DPESQ 
pesquisa@unila.edu.br

PROJETOS DE PESQUISA
SIGAA

https://portal.unila.edu.br/eventos/siepe

