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AVALIAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA PELA SUBUNIDADE ACADÊMICA
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Distribuir o projeto de pesquisa ao relator/consultor 

Emitir parecer sobre o projeto de pesquisa 

Homologar o projeto de pesquisa 

A primeira etapa consiste na indicação de um docente consultor da Subunidade Acadêmica
pelo chefe no SIGAA.

A segunda etapa compreende a análise e emissão de parecer sobre o projeto de pesquisa pelo
docente relator/consultor no SIGAA.

A terceira etapa contém a deliberação da Assembleia Departamental (ou Colegiado de Curso),
sendo registrada no SIGAA pelo chefe no SIGAA.
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         A Subunidade Acadêmica (Departamento ou Coordenação de Curso) receberá a proposta de projeto de
pesquisa no SIGAA, após a análise técnica da Coordenação de Projetos de Pesquisa e Inovação -
CPPI/DPIT/AGEUFMA.  A avaliação técnico-científica a ser realizada pela Subunidade Acadêmica será composta das
seguintes etapas:
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A avaliação de projetos de 
pesquisa pela Subunidade 
Acadêmica compreenderá 
aqueles que não possuam 
financiamento de órgãos 

de fomento, devendo 
pautar-se pelas 

orientações estabelecidas 
na Resolução nº 2.247- 

CONSEPE, de 16 de julho 
de 2021.

Atenção!

1
Para realizar a distribuição do projeto de pesquisa,  o chefe da Subunidade 

Acadêmica deve acessar o SIGAA com login e senha, e clicar no vínculo 
"Chefia/Diretoria".



Em seguida, o chefe seleciona a sequência:
   Pesquisa/Inovação > Distribuir Consultor de Departamento.
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Atenção!

Distribuir consultor de 
departamento consiste na 

etapa de indicação do  
relator/consultor que 

emitirá um parecer sobre 
o projeto de pesquisa (ver 
art. 20, §1º, da Resolução 

nº 2.247-CONSEPE, de 
2021).
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 O chefe indica o projeto de pesquisa que deseja distribuir, clicando no ícone          .      
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Para atualizar o docente 
relator/consultor do 

projeto, solicite à 
Coordenação de Projetos 
de Pesquisa e Inovação 

pelo e-mail 
ageufma.cppi@ufma.br .
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Atenção!

O chefe informa o nome do docente relator/consultor, e clica em "Confirmar Distribuição".

1



 
Caso o chefe necessite consultar dados sobre o projeto de pesquisa e 

o nome do respectivo relator/consultor, clique na sequência: 
Pesquisa/Inovação > Consultar Distribuições de Consultor de Departamento.
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Atenção!
1
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Atenção!
O relator/consultor da 

Subunidade Acadêmica é  o 
docente responsável por 

emitir parecer sobre o 
projeto de pesquisa, 

conforme §1º, art. 20, da 
Resolução nº 2.247- 
CONSEPE, de 2021

Após a designação do docente relator/consultor, caberá a ele emitir o 
parecer do projeto pesquisa no SIGAA, selecionando a sequência:

Pesquisa/Inovação > Acessar Portal do Consultor
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O relator/consultor clica em "Projeto(s) de Pesquisa/Inovação Pendente(s)".
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O relator/consultor  clica no ícone         , para consultar o projeto de pesquisa.
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O relator/consultor  clica no ícone          , e depois em "Selecionar Projetos".
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Atenção!

De acordo com o §2º, do
art. 20, da Resolução nº
2.247- CONSEPE, de 2021, 
 a avaliação do relator do
projeto de pesquisa sobre
o projeto de pesquisa
deverá observar criterio-
samente os seguintes as-
pectos: 
I - atualidade e relevância
do tema; 
II - conformidade com a
política de pesquisa da
Instituição; 
III - experiência dos pes-
quisadores, sobretudo no
tema, mediante análise do
currículo lattes do coor-
denador do projeto; e 
IV - as condições de in-
fraestrutura para a exe-
cução do projeto. 

O relator/consultor cadastra o texto do parecer e clica em "Gravar/Enviar Parecer". 
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A última etapa é a homologação do projeto de pesquisa, que é realizada pelo chefe da Subunidade 
Acadêmica após a emissão do parecer pelo consultor e sua devida aprovação em Assembleia 

Departamental (ou em reunião de Colegiado de Curso).

Ainda no vínculo "Chefia/Diretoria", o chefe seleciona a sequência:
Pesquisa/Inovação > Homologação de Departamento

Atenção!
Não é permitida a 
homologação ad 

referendum de projeto 
de pesquisa (ver art. 20, 

§3º, da Resolução nº 
2.247-CONSEPE, de 

2021).
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O chefe clica no ícone          , e depois em "Selecionar Projetos".
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O chefe informa os dados da Assembleia Departamental (ou do Colegiado de Curso), 
como o número da ata e a data da reunião.  
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Ao final, o chefe clica em uma das opções, "Aprovar Projeto" ou " Indeferir Projeto", conforme 
deliberação em Assembleia Departamental (ou do Colegiado de Curso). 

Atenção!

"Aprovar Projeto" - será enca-
minhado à Câmara de Pesquisa
para sua análise técnica (ver art.
20, §5º, da Resolução nº 2.247-
CONSEPE, de 2021).
"Devolver Projeto" - será enca-
minhado ao coordenador do
projeto de pesquisa, para ajustes
indicados pelo relator/consultor 
 (ver art. 20, §4º, da Resolução nº
2.247-CONSEPE, de 2021). 
"Indeferir projeto" - será enca-
minhado ao coordenador do
projeto de pesquisa, para ciência
da deliberação da Assembleia
Departamental (ou Colegiado de
Curso).

Ao clicar em:
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Caso necessite de mais esclarecimentos,
entre em contato com a Coordenação de
Projetos de Pesquisa e Inovação – CPPI.

 

E-mail:   ageufma.cppi@ufma.br
Telefone: (98) 3272-8709
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