
PROPPG - PRÓ-REITORIA DE PESQUISAE PÓS-GRADUAÇÃO  
DPCI - DIRETORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

AVALIAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA

UFSB - SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas



1. Acesse o link https://sig.ufsb.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do e com o seu login de usuário
entre no SIGAA da UFSB:

https://sig.ufsb.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do


2. Clique no módulo Portal do Docente:



3. Na aba Pesquisa clique em Acessar Portal doConsultor:



4. No item Avaliações de Projetos acesse Projetos de Pesquisa Pendentes:



5. Na seção Projetos Pendentes de Avaliação clique no ícone Avaliar, no projeto a ser
avaliado:

Obs.: Todos os projetos PENDENTES devem ser avaliados para permitir a concessão do certificado.



6. Leia todos os dados referentes ao projeto e verifique na seção Planos de Trabalho
Vinculados ao Projeto se há algum plano pendente de avaliação; se houver, clique no botão
Avaliar Plano de Trabalho, caso contrário, a seção estará vazia e o procedimento seguirá para
o passo 08 deste Tutorial:



7. Após ler o plano de trabalho, digite o Parecer, conforme os critérios estabelecidos
em Edital, em seguida, clique na opção que considere adequada: “Contemplar com Cota
se Disponível”, “Aprovado com Restrições” ou “Não Contemplado com Cota”:



8. Retornando à página de avaliação do projeto, com todos os seus planos já avaliados,
pontue (de 0 a 5 ) em cada item do barema na seção Formulário de Avaliação. Após
digitadas as notas de cada item, clique em Avançar:



9. Na tela de avaliação será apresentada a média atribuída ao projeto. Digite o parecer
segundo as instruções em destaque, marque na caixa da declaração de responsabilidade e
clique em Confirmar Avaliação:



10. Verifique se não existem Projetos de Pesquisa ou Planos de Trabalho pendentes de
avaliação. Na seção Certificados clique em Avaliação de Projetos/Planos para o sistema
gerar o certificado do consultor:



Agradecemos a sua atenção no processo de Avaliação de Projeto de Pesquisa. Sua colaboração  é essencial para que

logremos sucesso no Programade Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação.

PIPCI – Programa de Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação  
Fone: (73) 3215-0344/E-mail: pibipci@ufsb.edu.br

mailto:pibipci@ufsb.edu.br

