
Guia para cadastro 
de Projetos no SIGAA



Passo 1 – Entrar no Sistema: utilizar o usuário e senha já utilizados no SIGAA e para aqueles campi que ainda não usam o SIGAA, utilizar o 
usuário e senha já utilizados no SIGRH



Passo 2 - Escolher Vínculo: para alguns usuários poderá aparecer mais de um vínculo. Escolher o vínculo Servidor.



A forma de cadastro de Projetos no SIGGA se dá de forma 
diferentes para Docentes e Técnicos Administrativos, 
pois o Docente envia pelo Portal Docente.

- Para Docentes seguir os Passos 3 e 4

- Para Técnicos Administrativos seguir os passos 5 e 6

- A partir do passo 7, os procedimentos são os mesmos para 

Docentes e Técnicos Administrativos



Passo 3 - Menu Docente: após escolher o vínculo será aberta a tela abaixo e clicar em Menu Docente. (para a cadastro por Docentes)



Passo 4 - Menu pesquisa: após clicar em Menu Docente, clicar no menu Pesquisa -> Projetos de Pesquisa -> Submeter Proposta de Projeto 
Interno.



Passo 5 - Módulo Pesquisa: após escolher o vínculo será aberta a tela abaixo e clicar em Pesquisa. (para a cadastro por Técnico 
Administrativo)



Passo 6 - Operações: Na aba Operações escolher Submeter Proposta de Projeto Interno. (para a cadastro por Técnico Administrativo)



Passo 7 - Dados iniciais do 
projeto: na tela ao lado inserir 
as informações iniciais do 
Projeto, lembrando de 
escolher o Edital de pesquisa 
correto.

O Grupo de Pesquisa a ser 
selecionado deve ser algum no 
qual o pesquisador é um dos 
integrantes, conforme 
cadastrado no Diretório dos 
Grupos de Pesquisa do CNPq



Passo 8 - Detalhes do Projeto: cadastrar os campos obrigatórios abaixo, seguindo orientação indicada no edital, de como estes itens serão 
avaliados.



Passo 9 - Membros da equipe: cadastrar os docentes, técnicos administrativos e membros externos. Não cadastrar discentes. 
* Caso o coordenador seja cadastrado automaticamente com 30h, poderá ser feita a exclusão do mesmo e inserido novamente com a carga 
horária adequada.



Passo 10 - Cronograma: cadastrar todas as atividades a serem executadas no projeto, indicando os meses em que serão executadas. Para 
adicionar novas atividades, utilizar o botão Adicionar Atividade. 



Passo 11 - Inserir anexo(s) e enviar: 
incluir os anexos conforme indicado no 
Edital, assinalar a declaração de 
concordância e enviar a proposta de 
projeto.



Passo 12 - Comprovante de cadastro: após o projeto ser enviado, será exibida a tela abaixo.



Passo 13 - Visualizar projetos: para visualizar os projetos enviados pelo SIGAA, acessar no Menu Docente Pesquisa -> Projetos de Pesquisa -> 
Listar meus Projetos. (Para docentes)



Passo 14 - Visualizar projetos: para visualizar os projetos enviados pelo SIGAA, acessar no Módulo Pesquisa -> Operações -> Listar Projetos 
que participo. (Para Técnicos Administrativos)



Contato:
proppi@ifrs.edu.br


