
Escritório de Projetos / NIT

Guia rápido para cadastro de 
Organizações e Parcerias no 
Portal de Inovação do IFRS



Fazer o Login 
com usuário do 
e-mail 
institucional

Faça login com o e-mail institucional



Faça login com o e-mail institucional



Consultar e cadastrar 

organizações parceiras



Para consultar ou cadastrar  organizações parceiras

Acesso às 
organizações 
públicas e privadas 
já cadastradas ou 
acesso para o 
cadastro de uma 
nova organização.



Consultar se organizações parceiras já estão cadastradas
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Se a organização já estiver cadastrada é possível verificar os dados cadastrados e 
quem fez o cadastro



Se não estiver cadastrada, realizar o cadastro da nova organização parceira



Inserir as informações da organização parceira

Informar outros 
servidores que 
poderão alterar 
as informações

Inserir o logo da 
Organização 
parceira que será 
utilizado para 
apresentação no 
Portal

Importante para 
futuros 
contatos e 
obtenção de 
documentos e 
informações



Salvar as informações



Alterar informações registradas



Alterar informações da organização parceira

Localizar 
Organização 
que se 
pretende alterar 
os dados
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Alterar informações da organização cadastrada

Somente 
servidores com 
acesso 
poderão alterar 
as informações



Salvar as informações alteradas da organização cadastrada

Informar outros 
servidores que 
poderão alterar 
as informações

Inserir o logo da 
Organização 
parceira que será 
utilizado para 
apresentação no 
Portal



Cadastrar uma nova parceria



Cadastrar nova parceria



Cadastrar nova parceria



Inserir as informações da parceria

Atualizar sempre 
que houver 
tramitação do 
processo

Será preenchido pelo 
Escritório de Projetos. 
Local onde serão 
armazenados todos 
os documentos para 
elaboração e 
acompanhamento da 
parceria

A descrição pode 
ser o objeto da 
parceria descrito 
no Plano de 
Trabalho que 
reflete o motivo 
da realização da 
parceria



Salvar as informações

Quando é salva a 
nova Parceria é 
enviado um e-mail 
para o Escritório 
de Projetos, que 
entrará em contato 
com o servidor



Acesso à pasta de documentos da parceria 



Acesso à pasta de documentos

Informar dados 
para localizar a 
parceria

Após localizar 
acesse a parceria



Acesso à pasta de documentos

Só terão acesso aos 
documentos no 
repositório da parceria os 
servidores autorizados



Acesso à pasta de documentos da parceria



Dúvidas / sugestões
nit@ifrs.edu.br / escritorio.projetos@ifrs.edu.br
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