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Fluxo de Iniciação Científica

Módulo de Pesquisa – Fluxo de Iniciação Científica

Este documento descreve de forma sequencial todos os cadastros necessários ao Fluxo de Iniciação Científica.

Para executar este manual é necessários possuir algum dos perfis listados abaixo: 

o consultor

o discente

o docente

o gestor



GESTOR

Para este fluxo acesse com o perfil de

Cadastro de Calendário

Gestor – Cadastro de Calendário Acadêmico



Gestor – Calendário Acadêmico

Diversos calendários podem ser 

cadastrados clicando nesta 

opção: Novo

Ao selecionar outro calendário será exibida opção para marca-

lo como vigente.



Gestor – Cadastrar Tipo de Bolsa



Gestor – Cadastrar Tipo de Bolsa



Gestor – Cadastro de Cotas de Bolsa



Gestor – Cadastro de Cotas de Bolsa

Tipo de bolsa cadastrada anteriormente.



Gestor – Cadastro de Edital



Gestor – Cadastro de Edital

Deve ser marcando SIM para ser possível solicitar bolsa.

O período de execução do Projeto deve ser igual ou  

superior ao período da cota, caso contrário não será 

possível solicitar cota(cadastrar plano de trabalho).

As notas aplicada pelo CONSULTOR nos itens de 

avaliação do Projeto devem alcançar uma média igual ou 

acima desta para ser APROVADO.

Período de cota Cadastrado 

Anteriormente.

IRA: Critério para permitir a indicação do discente que 

demonstrou interesse na bolsa. 



DOCENTE

Para este fluxo acesse com o perfil de

Cadastro de  Projeto e Plano de Trabalho

Docente – Cadastro de Projeto e Plano de trabalho



Docente – Cadastro de Projeto



Período de execução 

carregado após seleção 

do Edital

Docente – Cadastro de Projeto



Docente – Cadastro de Projeto



1º Defina o Docente

3º Clique aqui

Docente – Cadastro de Projeto

2º Informe a carga Horária



Docente – Cadastro de Projeto



Anexe um arquivo

Dê ciência

Docente – Cadastro de Projeto



Docente – Solicitar Cota de Bolsa(Cadastro de Plano de Trabalho)



Docente – Solicitar Cota de Bolsa(Cadastro de Plano de Trabalho) –Seleção do Edital

Seleção do Edital



Docente – Solicitar Cota de Bolsa(Cadastro de Plano de Trabalho) – Seleção do Projeto

Seleção do Projeto



Docente – Solicitar Cota de Bolsa(Cadastro de Plano de Trabalho) – Dados do Plano

O campo Tipo de Bolsa será preenchido 

automaticamente como A DEFINIR porque será 

definido apenas na indicação dos bolsistas após a 

concessão de cotas aos docentes.

O objetivo não pode ser igual ao de outro plano de trabalho para o mesmo projeto. Se isto ocorrer o sistema não permite avançar.



Docente – Solicitar Cota de Bolsa(Cadastro de Plano de Trabalho)



Docente – Solicitar Cota de Bolsa(Cadastro de Plano de Trabalho)



Gestor – Distribuição de Projeto para Avaliação de consutores

GESTOR

Para este fluxo acesse com o perfil de

Distribuição de Projeto para avaliação de Consultores



Gestor – Distribuição para Consultores

É possível distribuir Projeto ou 

Plano de Trabalho para avaliação 

dos consultores.

Se optar por distribuir o projeto, 

ainda assim o consultor conseguirá 

avaliar o plano de trabalho deste.



Gestor – Distribuição para Consultores

1º Passo

3º Passo

Atenção: Somente serão listados consultores que foram cadastrados com a mesma área de conhecimento que Projeto.

Consultores poderão ser cadastrados neste caminho: Pesquisa → Consultores/Comissão → Consultores → Cadastrar Consultor  

2º Passo



Gestor – Distribuição para Consultores – Notificar Consultores



Gestor – Distribuição para Consultores – Notificar Consultores

Selecione o grupo



Módulo de Pesquisa – Iniciação Científica – Fluxo de Cadastro

CONSULTOR

Para este fluxo acesse com o perfil de

Avaliação de Projetos



Docente/Consultor – Avaliação de Projetos



Docente/Consultor – Avaliação de Projetos



Docente/Consultor – Avaliação de Projetos



Módulo de Pesquisa – Iniciação Científica – Fluxo de Cadastro – Avaliação do Projeto

Avaliar



Antes de avaliar o Projeto deve ser feita a 

avaliação dos planos de trabalho.

Docente/Consultor – Avaliação de Projetos – Avaliação de Plano de trabalho



Após avaliação do plano, 

retornará para a tela do 

projeto para continuar a 

avaliação deste.

Docente/Consultor – Avaliação de Projetos – Avaliação de Plano de trabalho



Consultor deve atribuir as notas dentro do intervalo.

Estes itens de avaliação devem ser cadastrados previamente no 

seguinte caminho:  PESQUISA > CADASTRO DE ITENS DE

AVALIAÇÃO

No menu Configurar Questionários para Avaliação é 

possível definir o questionário para cada edital.

Docente/Consultor – Avaliação de Projetos

https://sig.homologa.unb.br/sigaa/verMenuPesquisa.do


Esta média será utilizada como nota do projeto(NP) para 

cálculo do Índice Classificatório Final(IFC) para concessão de 

cotas de bolsa.

Docente/Consultor – Avaliação de Projetos



GESTOR

Para este fluxo acesse com o perfil de

Analisar avaliação feita pelo Consultor

Gestor – Analisar Avaliação do Consultor



Gestor – Analisar Avaliação do Consultor



1º Passo

2º Passo

Gestor – Analisar Avaliação do Consultor



Gestor – Analisar Avaliação do Consultor



GESTOR

Para este fluxo acesse com o perfil de

Cadastro de Relatório para Cálculo de IPI do docente

Gestor– Produção Intelectual - Cadastrar relatório de pontuação da Produtividade



Gestor– Produção Intelectual - Cadastrar relatório de pontuação da Produtividade



Gestor– Produção Intelectual - Cadastrar relatório de pontuação da Produtividade



1º Informe o Nome do grupo e 

Pontuação Máxima e clique aqui para 

adicionar o grupo.

Observação: Define a Pontuação Máxima que o grupo pode alcançar. Funciona como um delimitador, ou seja será considerado esta pontuação caso o cálculo 

dos itens gere um valor acima. 

Logo o IPI do docente terá no máximo esta nota.

2º Clique aqui para listar os itens de avaliação disponíveis para adicionar ao grupo

Gestor– Produção Intelectual - Cadastrar relatório de pontuação da Produtividade



Marque os itens que deseja 

adicionar

Clique aqui para adicionar os itens de 

avaliação ao grupo.

Gestor– Produção Intelectual - Cadastrar relatório de pontuação da Produtividade



Os valores desta coluna definirão o cálculo do 

IPI e do FPPI

Gestor – Produção Intelectual - Cadastrar relatório de pontuação da Produtividade



Gestor - Geração do Índice de produtividade



Selecione um edital

Selecione um Relatório

Gestor - Geração do Índice de produtividade



Após salvar o cálculo do Índice de Produção do Docente a tela acima será exibida com o Status em Processamento. Para atualizar o Status clique no 

botão Consultar, após isso o Status deve mudar para Processado com Sucesso e aparecerá os ícones de ação conforme pode ser visto na próxima tela.

Gestor - Geração do Índice de produtividade > Relatórios-Espelho Gerados



Clique aqui para Calcular o IPI médios e FPPIs, será apresentada a tela abaixo.

Gestor – Geração do Índice de produtividade > Relatórios-Espelho Gerados



Gestor – Gerar Distribuição de cotas



1º Selecione um edital

2º Selecione um relatório

Gestor – Gerar Distribuição de cotas



Gestor – Gerar Distribuição de cotas



Gestor - Efetuar Ajustes na Distribuição de Cotas



3º

1º Selecione um edital

2º Selecione uma opção

Gestor - Efetuar Ajustes na Distribuição de Cotas



2º Após selecionar o Docente clique aqui

1º Selecione um docente

Gestor - Efetuar Ajustes na Distribuição de Cotas



Defina o ajuste de cotas

Gestor - Efetuar Ajustes na Distribuição de Cotas



Gestor - Efetuar Ajustes na Distribuição de Cotas



Módulo de Pesquisa – Iniciação Científica – Efetuar Ajustes na Distribuição de Cotas



Docente  - Consultar resultado da Distribuição de cotas

DOCENTE

Para este fluxo acesse com o perfil de

Consultar Resultado da Distribuição de Cotas



Docente  - Consultar resultado da Distribuição de cotas



Docente  - Consultar resultado da Distribuição de cotas



Docente  - Consultar resultado da Distribuição de cotas



Docente  - Execução do Projeto

DOCENTE

Para este fluxo acesse com o perfil de

Execução do Projeto



Docente  - Execução do Projeto



Executar o projeto. 

Esta opção só aparece se o Gestor analisar e confirmar a

Avaliação feita pelo Consultor no caminho: Projetos > Avaliação de Projetos >Analisar Avaliações

Docente  - Execução do Projeto



Docente  - Execução do Projeto



Discente – Oportunidade de Bolsa

DISCENTE

Para este fluxo acesse com o perfil de

Oportunidade de bolsa



Discente – Oportunidade de Bolsa



Observação: Para o discente demonstrar interesse numa cota de bolsa antes é necessário que tenha aderido ao cadastro único. 

Discente – Oportunidade de Bolsa



Discente – Oportunidade de Bolsa



Discente – Oportunidade de Bolsa



DOCENTE

Para este fluxo acesse com o perfil de

Indicar/Vincular Bolsista ao plano de trabalho 

Docente – Indicar/Vincular Bolsista ao plano de trabalho 



Docente – Indicar/Vincular Bolsista ao plano de trabalho 



Indicar Bolsista

Docente – Indicar/Vincular Bolsista ao plano de trabalho 



2º Indicar Bolsista.

1º Selecione o tipo de bolsa para carregar o 

formulário de dados bancário.

Docente – Indicar/Vincular Bolsista ao plano de trabalho 



3º Carrega os dados bancários do discente caso 

existam. 
4º Indicar

Docente – Indicar/Vincular Bolsista ao plano de trabalho 



Docente – Indicar/Vincular Bolsista ao plano de trabalho 



Módulo de Pesquisa – Iniciação Científica – Portal do Discente – Envio de relatórios

DISCENTE

Para este fluxo acesse com o perfil de

Enviar relatórios Parciais



Módulo de Pesquisa – Iniciação Científica – Portal do Discente – Envio de relatórios Parciais



Atenção: Para saber se o sistema encontra-se aberto para envio de relatórios parciais, é necessário verificar se o período de envio de relatórios parciais, 

definido pelo tipo de bolsa do plano de trabalho, encontra-se vigente.

No slide 7 deste documento pode ser verificado esta funcionalidade.

Módulo de Pesquisa – Iniciação Científica – Portal do Discente – Envio de relatórios Parciais



Módulo de Pesquisa – Iniciação Científica – Portal do Discente – Envio de relatórios Parciais



Módulo de Pesquisa – Iniciação Científica – Portal do Discente – Envio de relatórios Parciais



DOCENTE

Para este fluxo acesse com o perfil de

Consultar/Emitir parecer sobre relatórios Parciais

Docente – Consultar/Emitir parecer sobre relatórios Parciais



Docente – Consultar/Emitir parecer sobre relatórios Parciais



Emitir parecer

Docente – Consultar/Emitir parecer sobre relatórios Parciais



A Pontuação de cada competência deve variar 

entre 0 e 10.

Docente – Consultar/Emitir parecer sobre relatórios Parciais



DISCENTE

Para este fluxo acesse com o perfil de

Enviar relatório Final

Discente – Enviar relatório Final



Discente – Enviar relatório Final



Enviar Relatório

Discente – Enviar relatório Final

O relatório final pode ser enviado somente após passados 90% do período total do plano de trabalho.

Esta período é definido no cadastro de Cotas conforme descrito neste documento na página 8.



Discente – Enviar relatório Final



Discente – Enviar relatório Final



Docente – Relatório Final – Emitir Parecer

DOCENTE

Para este fluxo acesse com o perfil de

Consultar/Emitir parecer sobre relatório Final



Docente – Relatório Final – Emitir Parecer



Atenção: O relatório final pode ser enviado somente após passados 90% do período total do plano de trabalho. Emitir Parecer

Docente – Relatório Final – Emitir Parecer



Docente – Relatório Final – Emitir Parecer



Docente – Submeter Relatório Anual para Avaliação do Gestor

DOCENTE

Para este fluxo acesse com o perfil de

Submeter Relatório Anual para Avaliação do Gestor



Docente – Submeter Relatório Anual para Avaliação do Gestor



Docente – Submeter Relatório Anual para Avaliação do Gestor



Docente – Submeter Relatório Anual para Avaliação do Gestor



GESTOR

Para este fluxo acesse com o perfil de

Avaliar relatório anual enviado pelo Docente

Gestor - Avaliar relatório anual enviado pelo Docente



Gestor - Avaliar relatório anual enviado pelo Docente



Gestor - Avaliar relatório anual enviado pelo Docente



Avaliar relatório

Gestor - Avaliar relatório anual enviado pelo Docente



Se Aprovado, finaliza do fluxo de iniciação Científica.

Se Necessita Correção, volta para o Docente corrigir: Portal do Docente/Pesquisa/Relatórios Anuais de Projeto/Consultar 

Gestor - Avaliar relatório anual enviado pelo Docente




