
TUTORIAL DE CADASTRO DE PESQUISA CIENTÍFICA 

 

1. Compete ao (a) pesquisador (a) coordenador (a) 
 

a. Encaminhar o para e-mail institucional da CPPG/FEFD (posfefufg@gmail.com), em formato 
PDF: 

I. Requerimento padrão preenchido (Formulário de Cadastro e Regularização de 
Atividade de Pesquisa da FEFD disponível no site da Pós-Graduação: 
Pesquisa>Formulários>Formulário de Cadastro de Pesquisa); 

II. Projeto de pesquisa; 
 

b. Realizar o cadastro de seu projeto de pesquisa no SIGAA – PESQUISA indicando 
obrigatoriamente a carga horária anual de cada membro da equipe executora; 
 

c. O (a) pesquisador (a) coordenador (a) deverá apresentar o projeto de pesquisa à CPPG/FEFD 
com, no mínimo, 10 (dez) dias úteis de antecedência, para que o mesmo seja apreciado no 
Conselho Diretor seguinte; 

 

d. No caso de o projeto ter recebido aprovação Ad Referendum pela Direção da FEFD, ele deve 
ser encaminhado à CPPG/FEFD, acompanhado dos documentos acima, para ser incluído na 
pauta do próximo Conselho Diretor e devidamente relatado pelo parecerista designado e, na 
ausência deste, por outro conselheiro designado pelo Presidente do Conselho Diretor; 

 
e. Após receber a certidão de aprovação do CD ou Ad referendum o docente deverá anexa-la no 

SIGAA – PESQUISA. 

 

2. Projeto 
 

a. O projeto entregue à Coordenadoria deverá ser o mesmo projeto cadastrado como anexo no 
SIGAA – PESQUISA; 

 

b. O projeto contemplado com financiamento deverá informar o valor total a ser recebido, a 
especificação do edital e a agência de fomento; 

 

c. O projeto deve prever pelo menos uma forma de divulgação dos resultados de pesquisa, 
especificando se será livro, capítulo de livro, artigo ou comunicação oral e/ou pôster em 
evento científico; 

 

d. Submeter o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética, caso necessário. 

 



 

3. Compete a Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação 
a. Designar parecerista para relatar o projeto de pesquisa no Conselho Diretor; 

 

b. Registrar e acompanhar os projetos de pesquisa, mantendo cadastro atualizado das atividades 
de pesquisa da Unidade Acadêmica. 

 

4. Prorrogação de Projetos de Pesquisa 

 

a. Entregar a CPPG/FEFD justificativa indicando as alterações no projeto e novo cronograma de 
pesquisa, com 60 dias de antecedência da data de encerramento do projeto; 

 

b. Caso haja alterações nos objetivos, equipe de pesquisa e enquadramento metodológico de 
pesquisa, a CPPG/FEFD deverá designar parecerista para relato em reunião do Conselho 
Diretor. Caso as alterações sejam apenas de cronograma, o pedido poderá ser homologado 
sem a designação de parecerista. 

 
c. Após aprovação em Conselho Diretor o pesquisador deve substituir a certidão que consta no 

SIGAA pela nova certidão de prorrogação e enviar e-mail para: brunajr@ufg.br (Bruna 
servidora da PRPI) ou projetos.prpi@ufg.br  solicitando adequação na data. 

 

Mais informações consultar a Resolução 002/2013 FEF/UFG 

 

 

 

 


