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SUBMISSÃO DE PROJETOS NO SIGAA

Atenção!
O projeto deve ser submetido pelo
coordenador, que deve necessariamente
estar vinculado a um grupo de pesquisa.

Após se conectar ao sigaa inserindo login 

e senha entre em “portal docente”



Em seguida selecione a sequência de menus: 

Pesquisa/Inovação> Projetos de Pesquisa/Inovação>Submissão de Projeto



O sistema direcionará para a 

página de inserção dos dados do 

projeto.

O projeto deve ser 

submetido em 

conformidade com a 

Resolução Consepe 

N° 2.247. Em caso de 

dúvidas, consulte-a.



Leia as definições e 
escolha a categoria 
e tipo adequado de 
projeto



Se for o caso, indique
possível propriedade 
intelectual a ser obtida 
a partir das atividades 
do projeto

Após preencher todos os 
dados corretamente 
clique em “avançar”



Insira os dados 
referentes ao projeto, 
clicando em cada aba
para fazer o 
preenchimento . Todos 
os itens são obrigatórios. 

Em seguida 
faça upload da 
planilha 
orçamentária
do projeto.

Após preencher todos os 
itens do campo "detalhes do 
projeto" e inserir a planilha 
orçamentária clique em 
"avançar"



Como comprovante de 
financiamento deve-se, 
anexar:

Financiamento UFMA: 
declaração da subunidade 
de lotação do coordenador 
do projeto, autorizando o 
uso da infraestrutura já 
disponível. 

Financiamento Público:
(exceto UFMA): termo de 
outorga ou documento 
oficial do órgão.

Financiamento Privado: 
declaração ou outro 
documento da empresa 
que comprove o 
financiamento do projeto.

Clique neste 
botão após anexar 
o arquivo.

Após fazer o devido 
preenchimento clique 
em avançar.

Atenção!
Os projetos de inovação que não
possuam fomento no momento
da submissão deverão
apresentar documento de
interesse da empresa para seu
financiamento ou uma
declaração do coordenador
indicando a possível fonte de
fomento.



Discrimine os itens 
da receita 
separadamente e 
clique em "adicionar 
receita" para incluir 
cada um.

Após cadastrar toda a receita 
referente ao financiamento 
do projeto clique em avançar



Incluía todos os 
membros do projeto 
de pesquisa

O coordenador deve 
necessariamente ser um 
docente da UFMA e 
também aquele que faz a 
submissão do projeto.

Após a inserção dos 
dados de cada um, 
você deve clicar em 
“adicionar membro”

Uma vez que todos os 
membros do projeto 
tenham sido incluídos clique 
em “avançar”



1. Faça a 
descrição de 
cada atividade 
do projeto

2. Determine o 
período de tempo no 
qual a atividade será 
realizada

3. Clique em "adicionar 

atividade" sempre que 
precisar cadastrar uma 
nova atividade

4 Após ter cadastrado 
todo o cronograma do 
projeto clique em 
"Avançar".



Submeta o arquivo  em pdf contendo  os 
dados completos do projeto

Esses itens só
devem ser 
preenchidos se o 
seu projeto se 
enquadrar na 
situação descrita.

Clique no “Termo 
de Concordância” 
e depois em 
“Gravar e enviar” 
para finalizar a 
submissão do seu 
projeto.



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

mailto:ageufma.cppi@ufma.br

