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Etapas a serem seguidas para o cadastro de um novo projeto de pesquisa:  

 
0. Fazer o cadastro da proposta no sistema SAPPWEB (ww.ufgnet.ufg.br): 
• Ir no portal ufgnet.ufg.br 
• Ir no menu Acadêmico -> Cadastro/Acompanhamento de Projetos de Pesquisa 
• Na nova página que abrirá, clicar em Novo Projeto 
• Preencher os campos de acordo, inclusive incluir a carga horária completa dos participantes. Deixar o projeto 

com status Em Preenchimento) 
 
1. Submeter o projeto para a Coordenação de Pesquisa por meio do e-mail: pesquisa.imtec@gmail.com : 
• Enviar uma cópia do projeto em .pdf. A estrutura do projeto deve seguir o exposto no Anexo 1. 
• Enviar uma cópia do extrato do projeto, disponível a partir do SAPPWEB, também em .pdf (no extrato o proje-

to estará com status Em Preenchimento) 
 
2. A Coordenação de Pesquisa enviará o projeto para a Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa e 
Extensão: 
• O projeto será avaliado pelo Coordenador de Pesquisa e por mais algum membro da comissão, seguindo o mo-

delo de parecer no Anexo 2.  
• A partir dos pareceres individuais, um parecer conclusivo será emitido pelo Coordenador de Pesquisa. 
• Se o projeto for Recomendado sem sugestões, ir para a etapa 5. 
 
3. Se o projeto for Recomendado com sugestões, ele retornará ao proponente para as adequações: 
• Após adequações, o projeto e o seu extrato, versões em .pdf, deverão ser reencaminhados para o e-mail: pesqui-

sa.imtec@gmail.com  
 
4. O Coordenador de Pesquisa verificará se o projeto atende aos pareceres e encaminhará novo parecer 
conclusivo ao proponente.  
 
5. O parecer vai ser levado à reunião do colegiado da IMTec para apreciação e votação. 
 
6. Sendo aprovado em reunião do colegiado, uma certidão de aprovação será emitida pela chefia da IM-
Tec, a qual também vai assinada pelo Coordenador de Pesquisa. 
• A Certidão emitida não leva em consideração o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. Instruções sobre a 

necessidade do parecer do Comitê de Ética em Pesquisa estão no Anexo 3. 
 
7. Inserir os documentos (versão .pdf) no SAPPWEB: projeto, certidão de aprovação, parecer do Comitê 
de Ética em Pesquisa (se for o caso) e arquivo de comprovação de financiamento (se for o caso). 
• Após a inserção dos documentos, ir na opção “Finalizar Preenchimento”, que o sistema irá regularizar o cadas-

tro automaticamente. 
 

Somente a partir da etapa 7 é que o projeto estará com o status “Em Andamento” e, então, sendo 
válido para participar de editais, como o PIBIC/PIVIC/PIBITI e outros organizados pela UFG. 
 
 

Catalão, outubro de 2016. 
 

_______________________________________ 
Coordenação de Pesquisa – IMTec 

 
 



 

ANEXO 1 – Instruções para a Elaboração do Projeto 
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O texto do projeto deverá ser em formato A4, letra Times New Roman, fonte 12, espaçamento de 1,5 

cm, margens de 2,5 cm e ter no máximo 25 páginas (incluindo figuras, tabelas, anexos e referências). A 
estrutura apresentada abaixo deve estar presente no texto na forma de seções a partir da Introdução. 

1. Capa (em 1 página). Conter pelo menos: o nome da universidade, o nome da unidade, o título do 
projeto, o número de cadastro no SAPPWEB, data de início e término, identificação da equipe 
(coordenador, pesquisadores internos/externos e alunos) e o ano. 

2. Resumo e palavras-chave (em 1 página). Sugestão: seguir as normas vigentes da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

3. Sumário (em 1 página). 

4. Introdução. Sugestão: caracterizar o objeto de estudo, descrevendo o(s) problema(s) abordado(s), 
o(s) objetivo(s) pretendido(s) e a(s) justificativa(s).  

5. Metodologia. Sugestão: descrever os métodos, recursos e técnicas, incluindo a revisão bibliográfica, 
utilizadas para lidar com o(s) problema(s) abordado(s). 

6. Resultados e Cronograma. Sugestão: descrever os resultados esperados e as atividades a serem 
feitas visando alcança-los, bem como apresentar o cronograma de cumprimento das atividades. 

7. Orçamento. Especificar o local de obtenção dos recursos para a execução do projeto (por exemplo, 
se vai ter recurso (ou vai ser pleiteado) de algum edital FAPEG, CNPq, CAPES, etc). Caso não seja 
necessário algum recurso, isto também deverá ser especificado no projeto. 

8. Referências. Listar apenas os trabalhos citados no texto e seguir as normas vigentes da ABNT. 
Também seguir as normas da ABNT ao citar os trabalhos. 

9. Anexos: se existentes, devem apresentar material complementar cujo conteúdo é mencionado no 
corpo do texto e que possa ser consultado para melhor entendimento do trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	



 

	
ANEXO 2 – Modelo de Parecer em Projeto 
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DATA:  
TÍTULO DO PROJETO: 	
NÚMERO DE CADASTRO NO SAPPWEB: 	
COORDENADOR:  
PERÍODO DE VIGÊNCIA:  
CARGA HORÁRIA TOTAL:  

 

PARECER EM PROJETO DE PESQUISA 

1 – A estrutura contempla: Identificação, Resumo, Introdução, 
Objetivos, Metodologia, Resultados Esperados, Cronograma de 
Execução, Orçamento e Referências? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

2 – O texto é claro, objetivo e usa linguagem correta? (   ) Sim 
(   ) Não 

3 – Apresenta de forma clara o problema a ser tratado? (   ) Sim 
(   ) Não 

4 – Expõe as contribuições da realização do estudo para a pesquisa 
e/ou inovação? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

5 – Existe coerência e adequação entre os objetivos e o cronograma 
proposto? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

6 – A carga horária é adequada ao tempo total do projeto? (   ) Sim 
(   ) Não 

7 – Apresenta bibliografia adequada ao tema da pesquisa? (   ) Sim 
(   ) Não 

Avaliação Final* 

(   ) Recomendado 
(   ) Recomendado com sugestões 
(   ) Não atende à natureza acadêmica 
da Pesquisa e/ou Inovação  

* O proponente do projeto precisa procurar o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP (se o projeto envolve seres 
humanos) ou a Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA (se o projeto envolve animais), pois este parecer 
NÃO leva em consideração tais questões de mérito. 
	
SUGESTÕES:  	
 

____________________________________________________ 
NOME DO PARECERISTA 

Comissão de Avaliação de Projetos 



 

ANEXO 3 – Comitê de Ética em Pesquisa 
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Nos termos da Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, todo e qualquer projeto de 

pesquisa relativo a seres humanos (direta ou indiretamente) deve ser submetido à apreciação de um 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Vale ressaltar que incluem os projetos com dados secundários, 
pesquisas sociológicas, antropológicas e epidemiológicas. As pesquisas que envolvam apenas animais 
também devem ser submetidas à apreciação do CEP, bem como do CEUA-UFG. 

Uma distinção entre as pesquisas que precisam de parecer do CEP pode ser encontrada no endereço: 
https://cep.prpi.ufg.br/p/10879-o-que-deve-ser-analisado-pelo-sistema-cep-conep.  

Para a emissão do parecer, o projeto deverá ser encaminhado via Plataforma Brasil no endereço: 
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf.  

Um passo a passo (cadastro de usuário, vínculo com instituição, submissão do projeto e documentos 
obrigatórios) para uso da Plataforma Brasil está disponível no endereço: https://cep.prpi.ufg.br/p/960-
submissao-de-projetos-de-pesquisa-passo-a-passo.  

Em linhas gerais, os documentos necessários para o cadastro são: 

• Projeto completo, conforme as normas da unidade; 

• Termo de Compromisso - ciência dos termos da Resolução nº. 466/12 assinada por todos os 
membros da equipe executora; 

• Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - somente para pesquisas com participantes 
maiores de 18 anos de idade; 

• Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) - somente para pesquisas com participantes 
menores de 18 anos, com idade entre 5 e 17 anos de idade; 

• Termo de Anuência ou Autorização para Execução de Pesquisa - somente para pesquisas em 
instituições públicas/ privadas ou organizações portadoras de CNPJ; 

• Instrumento de Coleta de Dados - questões norteadoras, questionários, roteiros de entrevistas, 
roteiros para análises sensoriais, etc.; 

• Outros documentos podem ser necessários, em especial para pesquisas envolvendo indígenas. 
 

Caso o projeto esteja com a documentação incompleta, o CEP recusará o projeto indicando os ajustes 
necessários.  

O prazo para a emissão do parecer é de 60 dias em média, por isso é importante que coordenador do 
projeto acompanhe o andamento da avaliação dentro da Plataforma Brasil. 

  


