
Tutorial para avaliação das propostas de 
pesquisa, criação e inovação

(Pipci)

Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica

Coordenação de Fomento à Pesquisa, Criação e Inovação



1. Acessar o Portal Docente no Sigaa



2. Acessar o Portal do Consultor na aba Pesquisa:



3. Clique no item “Projetos de Pesquisa Pendentes”:



4. Em “Projetos Pendentes de Avaliação” selecione o item “Avaliar”;                           
5. Todos os projetos listados devem ser avaliados para a concessão do certificado;



6. Nesta tela, leia o resumo do projeto;
7. Antes de preencher o formulário, clique nos planos vinculados que estão concorrendo a cota;
8. Caso os planos já estejam com o status de “Aprovado”, “Reprovado” ou “Aprovado com Restrições”, 
significa que já foi realizada validação.  



9. Após ler o plano de trabalho, veja os critérios do consultor para emitir o parecer qualitativo;
10. Digite o parecer qualitativo;
11. Clique na opção desejada: “Aprovado”, “Aprovado com Restrições” ou “Não Aprovado”;



12. Ao retornar ao resumo do projeto, lembre-se que todos os planos vinculados foram 
avaliados para preencher o formulário seguinte;
13. No Formulário de Avaliação pontue cada item do barema, atribuído notas de 0 (zero) a 5 (cinco) 
para que o sistema calcule a nota final;
14. Clique em Avançar: 



15. Na tela de avaliação digite parecer qualitativo que justifique a média final obtida no 
projeto de pesquisa, considerando os itens do barema;
16. Leia e preencha a declaração de responsabilidade do parecer;
17. Confirme a avaliação.



18. Verifique se não há projeto de pesquisa ou plano de trabalho pendente de avaliação;
19. No item “Certificados” clique em “Avaliação de Projetos/Planos” para o sistema gerar um 
certificado padrão do consultor.



Agradecemos sua atenção no processo avaliativo das propostas submetidas. 
Sua colaboração é essencial para que logremos sucesso no Programa de Iniciação à 

Pesquisa, Criação e Inovação.

Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica

Coordenação de Fomento à Pesquisa, Criação e Inovação

Em caso de dúvidas, você pode nos contar por telefone ou e-mail:

(73) 3215 0344
pibipci@ufsb.edu.br


