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Avaliação de Projeto de Pesquisa

Submetido a Edital
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 Usuário e Senha
entre                no Portal do Docente;

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


2.  Clique no Portal do Docente;



3. Na aba Pesquisa, acesse: Acessar Portal do Consultor



4. Clique no item: “PROJETOS DE PESQUISA PENDENTES”:



5. Na seção “PROJETOS PENDENTES DE AVALIAÇÃO” selecione o item 
“AVALIAR” do projeto a ser avaliado;

Obs.: Todos os projetos listados como PENDENTES devem ser avaliados para a posterior concessão do 
certificado.

XXXX             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



6. Na tela apresentada, estarão disponíveis para leitura todos os dados referentes ao projeto 
a ser avaliado. No final desta tela, caso ainda haja(m) plano(s) de trabalho pendente(s) para 
avaliação, eles será(ão) apresentado(s) na seção Planos de Trabalho Vinculados ao Projeto. 

• Caso ainda esteja pendente a avaliação de algum plano de trabalho vinculado ao projeto, 
clique no botão “Avaliar Plano de trabalho”;

• Caso o(s) plano(s) de trabalho já tenham sido avaliado(s), a seção Planos de Trabalho 
Vinculados ao Projeto estará vazia. Então você deve proceder para o passo 08 deste 
tutorial.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



7. Após ler o plano de trabalho, conforme os critérios estabelecidos em edital, digite o seu 
parecer qualitativo. 

Após a sua avaliação, click na opção que você considera adequada : “Contemplar com Cota 
se Disponível”, Aprovado com Restrições” ou “Não Contemplar com Cota”;



8. Retornando à página de avaliação do projeto, lembre-se de que todos os planos vinculados 
ao projeto já devem ter sido avaliados. Se já foram avaliados, a seção Planos de Trabalho 
Vinculados ao Projeto estará vazia.
Na seção Formulário de Avaliação do projeto , pontue (de 0 a 5 ) cada item do barema. O 
sistema calculará a nota final; 
Após digitadas as notas de cada item, clique em avançar.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



9. Na tela final da avaliação será apresentado um resumo da avaliação com a média 
atribuída ao projeto. Digite o seu parecer qualitativo atentando para as instruções; clique na 
caixa dando a sua concordância com a declaração de responsabilidade para o seu parecer, e 
confirme a sua avaliação;

XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



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 padrão do consultor.



Agradecemos a sua atenção no processo de avaliação de Projeto de Pesquisa e Plano de Trabalho. Sua colaboração 

é essencial para que logremos sucesso no Programa de 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


