
   
  
 

 

ORIENTAÇÕES PARA O CADASTRO DE PROJETOS DE PESQUISA NO SIGAA/UFG, 

ALTERAÇÕES CADASTRAIS E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 

 

1. CADASTRO DE PROJETO  

Para cadastrar um projeto de pesquisa no Sistema de Gerenciamento de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA), o coordenador do projeto deverá providenciar, para anexar ao sistema, 

os seguintes documentos:  

a) Certidão de ata do Conselho Diretor da Unidade Acadêmica ou aprovação do Órgão 

ao qual o coordenador do projeto esteja vinculado, com as seguintes informações: 

● Título do projeto aprovado 

● Período de vigência 

●  Nome do coordenador do projeto; 

Observação: Cada Unidade/Orgão estabelecerá seu próprio fluxo para aprovação 

interna do projeto. 

b) Se pertinente, apresentar pareceres dos Comitês e/ou Comissões institucionais: 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, Comissão de Ética em Uso de Animais – CEUA,  

Comissão Interna de Biossegurança - CIBio. Haverá pertinência no caso de pesquisas 

envolvendo seres humanos, animais ou organismos geneticamente modificados, de 

acordo com a legislação vigente; 

c) Termo de Concessão do Financiamento assinado pela concedente, nos casos de 

projetos com auxílio financeiro. 

 Observação: É considerado projeto financiado somente aquele cujo recurso é destinado 

a custear a  execução da pesquisa, não sendo considerado o financiamento exclusivo 

de bolsas. 

Acesse o tutorial de cadastro de projeto pelo link: 

https://portalsig.ufg.br/p/18870-cadastro-de-projeto-de-pesquisa   
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2. STATUS DO PROJETO : 

a) Submetido – enviado e aguardando análise pela PRPI 

b) “Em andamento” – cadastro validado pela PRPI; 

Observação: O status do projeto deixará de estar “em andamento” nos seguintes casos:  

● Quando o pesquisador realizar alguma alteração no cadastro. Nesse caso, o status muda 

para “alterado” e o projeto segue para nova verificação da PRPI; 

● No encerramento da vigência do projeto. Nesse caso, o status muda automaticamente para 

“finalizado aguardando publicação”; 

● Quando o pesquisador solicitar prorrogação da vigência. Nesse caso, o status muda para 

“aguardando prorrogação” e segue para nova verificação da PRPI. 

c) “Pendente” – há pendências no cadastro como, por exemplo, a data de vigência incompatível 

com a informada na certidão de ata e nos pareceres do CEP, CEUA ou  CIBio; ausência de 

documentos obrigatórios, entre outros; 

Observação: Em caso de pendência, o pesquisador deverá realizar as alterações informadas no 

SIGAA e notificadas por e-mail, submetendo o projeto a nova análise pela PRPI.  

 

3. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 

A solicitação de prorrogação do projeto é realizada pelo pesquisador diretamente no SIGAA, 

só podendo ser realizada enquanto ele estiver vigente, e os seguintes documentos deverão 

ser anexados: 

● Certidão de ata de aprovação da prorrogação pelo Conselho Diretor da Unidade, 

constando o título do projeto, a nova vigência da pesquisa e o Coordenador da mesma; 

● Caso a pesquisa seja realizada com seres humanos, animais ou organismos 

geneticamente modificados, é necessário anexar também emenda aos pareceres do 

CEP, CEUA ou CIBio.  


