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CADASTRAMENTO DE GRUPOS DE PESQUISA NO SIGAA
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Após acessar o SIGAA com login e senha, 
entre em “Portal do Docente”.

Atenção!
A criação de grupos de
pesquisa deve pautar-se
pelas orientações
estabelecidas pelo Diretório
dos grupos de pesquisa do
CNPq e pela Resolução nº
2.404-CONSEPE, 16 de
dezembro de 2021. 
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Em seguida, selecione a sequência:
Pesquisa/Inovação > Grupo de Pesquisa/Projetos de Apoio > Proposta de Criação de Grupo de

Pesquisa > Cadastrar.
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Preencha os campos obrigatórios:
Título do Grupo; Líder; Unidade; Área de Conhecimento; Sub-área de Conhecimento; Linha de Pesquisa.

Ao adicionar a linha de pesquisa,  informe o nome e pressione o ícone     .
É necessário informar, no mínimo, duas linhas de pesquisa.

Atenção!

Após preencher os campos obrigatórios, clique em "Avançar".

O grupo de pesquisa deve ter um líder,
docente permanente da UFMA, com título de
doutor, com experiência e destaque sobre
determinado campo de conhecimento
científico e tecnológico (Ver art. 2º da
Resolução nº 2.404-CONSEPE, de 2021).

O líder pode cadastrar um vice-líder que
deverá ser um docente do quadro
permanente da UFMA, preferencialmente
com título de doutor, com experiência e
produção científica relevante no tema de
estudo do citado grupo (Ver art. 2º, § 1º, da
Resolução nº 2.404-CONSEPE, de 2021).
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Inclua o nome dos membros.

Após indicar os nomes dos membros, clique em "Avançar".

Atenção!
Os pesquisadores da Instituição
devem participar, no máximo, de
03 (três) grupos de pesquisa.
Enquanto os discentes e técnicos
internos devem
preferencialmente participar
somente de um grupo de
pesquisa (Ver art. 6º, incisos II e
III, da Resolução nº 2.404-
CONSEPE, de 2021).
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Selecione o nome do membro, e clique
em "Enviar E-mail" para encaminhar o

Termo de Concordância.

Após enviar o Termo de
Concordância, clique em "Avançar".
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Se houver projeto de pesquisa, informe em cada linha
condizente, e clique em “Adicionar”.

 Após registrar o projeto de pesquisa, clique em "Avançar".
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Insira os dados referentes ao
grupo de pesquisa, clicando em

cada aba para fazer o
preenchimento.  

Todos os itens são obrigatórios.

 

Após preencher todos os itens da "Descrição
Detalhada", clique em "Avançar".
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Verifique se os dados do grupo de pesquisa estão corretos, e clique em “Enviar”.

Atenção!
As informações do grupo de
pesquisa devem ser
atualizadas anualmente
pelo líder ou vice-líder, para
não haver exclusão 
 automática pelo Diretório
de CNPq (Ver art. 9º da
Resolução nº 2.404-
CONSEPE, de 2021).
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Em seguida, a sua solicitação seguirá o caminho abaixo, conforme disposto nos
arts. 5°, 7° e 8° da Resolução n° 2.204-CONSEPE, de 2021.

LÍDER UNIDADE 
ACADÊMICA

CPPI

Cadastro do grupo
de pesquisa e do

vice-líder no SIGAA.

Avaliação e parecer
sobre o grupo de

pesquisa.

Cadastro do líder
no Diretório do

grupo de pesquisa
do CNPq.

Cadastro do vice-líder
e grupo de pesquisa

no Diretório de Grupo
de Pesquisa do CNPq.

Certificação do
grupo de pesquisa e

finalização do
processo. 



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

Caso necessite de mais esclarecimentos, entre em
contato com a Coordenação de Projetos de

Pesquisa e Inovação – CPPI.
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