
TUTORIAL PARA CADASTRO DE PROJETO DE 
APOIO A PESQUISADORES



1º PASSO: ATUALIZAR O CADASTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA:       

1.1 - Acesse o módulo Recursos Humanos do SIGAA (SIGRH);



1.2 - Na aba Capacitação, acesse: Banco de Talentos >> Cadastrar/Atualizar Currículo;



1.3 - Clique no item “Formação Acadêmica”;



1.4 - Cadastre a Formação Acadêmica, preenchendo os dados atuais do seu perfil;



2º PASSO: CADASTRAR PROPOSTA DE APOIO A PESQUISADORES:       
2.1 - Acesse o Portal do Docente no SIGAA;



2.2 - Na aba Pesquisa acesse: Solicitação de Apoio >> Apoio a Pesquisadores >> 
Cadastrar;



2.3 Caso tenha interesse, indique qual grupo de pesquisa faz parte;

2.4 Preencha o Título do Projeto e descreva as suas características básicas: Objetivo, 
Metodologia, Resultados, Referências e Integração; 

OBS.: Recomenda-se escrever a proposta num editor de texto e, posteriormente, copiar e colar as 
informações no SIGAA para não correr o risco de perdê-las;



2.5 - Cadastre o cronograma de atividades;   

2.6 - Clique em “Adicionar Atividade” para cadastrar uma etapa e marque os meses 
em que a mesma ocorrerá;



ORÇAMENTO DO PROJETO

2.7 – Faça a discriminação e a justificativa de aquisição conforme os itens de apoio 
listados no Edital, e expresse a quantidade necessária;

2.8 – Para cada item de apoio descreva o valor unitário em moeda nacional, em 
seguida,  clique em “Adicionar Itens”;



2.9 – Após completar a lista dos itens propostos, clique em “Avançar”;

Obs.: Para avançar, o orçamento deve atender o limite determinado no Edital.



3 – Nessa tela, anexe os arquivos em formato “PDF” com as devidas descrições;

3.1 – Apenas clique em “Avançar” quando a lista estiver com todos os arquivos 
solicitados no Edital;



3.2 - Confira todos os dados do projeto na tela de resumo e preencha a 
declaração de concordância;

3.3 – Submeta o Projeto de Apoio a Pesquisadores!



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

(73) 3215 0344

pibipci@ufsb.edu.br

Mantenha seu e-mail atualizado e fique atento(a) aos 

comunicados emitidos pela Coordenação de Fomento à Pesquisa, 

Criação e Inovação (CFPCI)


