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➥ Pré-seleção 
1ºComo Acessar o Projeto. 

➥ A etapa de pré-seleção das propostas é feita por aquele com perfil no SUAP de                
Coordenador de Pesquisa do campus ou setor equivalente; 
➥ Poderá ser feita quando se encerrar o prazo para submissão/envio dos projetos ou              
quando o edital for de fluxo contínuo imediatamente após o envio; 
➥ Para realizar a pré-seleção acesse o SUAP - Sistema Unificado de Administração             
Pública, no link: https://suap.ifto.edu.br/. Acesse no menu lateral esquerdo,         
“Pesquisa”->“Projetos”->“Pré-avaliar Projetos”. 
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https://suap.ifto.edu.br/
Leyssonm
Balão de comentário
Clique aqui para para ter acesso aos editais disponíveis para fazer a pré-avaliação dos projetos.

Leyssonm
Balão de comentário
Ao clicar no item acima destacado, o responsável pela pré-avaliação terá acesso ao filtro dos projetos enviados por pesquisadores da sua unidade para o edital selecionado.

Leyssonm
Balão de comentário
Clique no ícone da lupa para ter acesso ao projeto.
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2ºFaça a análise do projeto. 

 

 

3ºRegistre a decisão da pré-seleção. 
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Leyssonm
Balão de comentário
Verifique os documentos obrigatórios para a submissão de cada edital e confira se todos os itens foram atendidos. Vá para a aba “Anexos”. Verificar se os arquivos anexados estão corretos (devidamente preenchidos e com data/assinatura, se for o caso).

Leyssonm
Balão de comentário
Navegue entre as abas para verificar se as exigências para submissão foram atendidas.

Leyssonm
Balão de comentário
Caso a documentação esteja correta, clique em “Pré-selecionar”. Caso contrário, clique em “Não selecionar”. Apenas propostas pré-selecionadas serão encaminhadas para avaliação e seguirão para a próxima etapa do processo seletivo.

Leyssonm
Balão de comentário
Se a decisão for “Não Selecionar”, justifique com base em item(ns) do Edital, por exemplo: “Não atende o item 3.1. letras a), b)”.
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4ºDevolva o projeto caso seja necessário. 
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Leyssonm
Balão de comentário
É possível devolver o projeto ao pesquisador para que ele faça correções.
obs. Só é possível devolver durante o período de inscrições.
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➥ Indicar avaliadores 
1ºAcessar a comissão de avaliação. 

➥ Para Indicar avaliadores para os projetos é preciso antes estar criada a comissão              
de avaliação. 
➥ Para ter acesso a(s) comissão(ões) de avaliação acesse o SUAP - Sistema Unificado              
de Administração Pública, no link: https://suap.ifto.edu.br/. Acesse no menu lateral          
esquerdo, “Pesquisa”->“Editais”->“Comissão de Avaliação”. 

 

 

 

2ºEditar a comissão de avaliação. 

➥ Nessa página consta as comissões de avaliação cadastradas. 

➥ Acesse esta página apenas para incluir ou excluir o avaliador do comitê             
científico, a criação das comissões de avaliação será realizada pela PROPI. 
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https://suap.ifto.edu.br/
Leyssonm
Balão de comentário
Clique aqui para indicar membros da comissão de avaliadores dos projetos.

Leyssonm
Caixa de texto
A criação das comissões de avaliação será feita pela PROPI.
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Leyssonm
Balão de comentário
Clique no ícone Editar para realizar a inclusão e exclusão de avaliadores da comissão de avaliação.

Leyssonm
Balão de comentário
1. Não altere os filtros "por ano", "por edital" e "campus".

Leyssonm
Balão de comentário
2. Para excluir um avaliador clique no ícone de exclusão em vermelho.

Leyssonm
Balão de comentário
3. Para adicionar um avaliador digite o nome do avaliador e selecione quando aparecer seus dados.

Leyssonm
Balão de comentário
4. Feitas as alterações clique em salvar.
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3º Indicar avaliador por projeto. 

 

4ºSelecionar o edital que deseja fazer a avaliação. 

 

5ºPara selecionar o projeto. 
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Leyssonm
Balão de comentário
Clique em "Projetos" em seguida clique em "Indicar Avaliador por Projeto" para selecionar os avaliadores dos projetos.

Leyssonm
Balão de comentário
Clique no ícone da lupa para selecionar o edital que deseja indicar avaliadores

Leyssonm
Balão de comentário
1. Clicando no título você terá acesso ao projeto.

Leyssonm
Balão de comentário
2. Clique em selecionar avaliador.
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6º Indicar o avaliador do projeto. 

 

 

Instruções para os projetos submetidos para o edital de fluxo contínuo: 

● Caso o avaliador indique que o(s) critério(s) não foi(ram) atendido(s) o projeto deve             
ser devolvido ao pesquisador para adequações. Para habilitar a opção de botão            
“Delver” é necessário que registre a pré-seleção como “Não selecionar”. 

● Caso o projeto tenha sido aprovado sugerimos criar um processo, inserir um            
despacho e encaminhar a PROPI e ao coordenador do projeto informando que o(s)             
projeto(s) foi(ram) aprovado(s). Este mesmo processo deve ser utilizado pelo          
coordenador do projeto para elaborar os relatórios e outras movimentações          
necessárias. 
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Leyssonm
Balão de comentário
1. Verifique se a área do conhecimento do avaliador é compatível com a do projeto.

Leyssonm
Balão de comentário
2. Clique na caixa de seleção para marcar o(s) avaliador(es), em seguida clique em salvar.
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➥ Análise dos recursos interpostos 
1ºComo acessar os recursos que foram interpostos. 

 

2ºLista de recursos interpostos. 
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Leyssonm
Balão de comentário
Clique em "Projetos" em seguida clique em "Interposição de Recursos" para avaliar os recursos dos coordenadores dos projetos contra as decisões recebidas.

Leyssonm
Balão de comentário
1.Clique aqui para ter acesso ao projeto.

Leyssonm
Balão de comentário
2. Na Coluna "Justificativa" está descrito o recurso feito pelo coordenador do projeto.

Leyssonm
Balão de comentário
3. Para fazer a avaliação do recurso clique em "Avaliar".
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3ºAvaliar recurso. 

 
 

4ºLista após avaliação do recurso. 
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Leyssonm
Balão de comentário
1. No campo "Parecer do Avaliador" digite se o recurso foi deferido ou indeferido.

Leyssonm
Balão de comentário
2. Caso seja deferido marque a opção "Aceitar Recurso".

Leyssonm
Balão de comentário
3. Clique em Salvar

Leyssonm
Balão de comentário
1. Na coluna "Aceito" mostra a decisão sobre o recurso.

Leyssonm
Balão de comentário
2. Caso seja necessário é possível editar o recurso.
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➥ Fazer o monitoramento do projeto 
1ºComo acessar o monitoramento. 

 

2ºSelecionar o projeto para monitoramento. 

 
 

3ºValidar a execução. 

➥ Ao clicar em “Acompanhar Validação” abre a página do projeto com as abas “Metas”               
e “Gastos”. A aba “Conclusão do Projeto” só estará disponível após o coordenador do              

 

12➤ 

Leyssonm
Balão de comentário
Clique em "Projetos" em seguida clique em "Monitoramento" para realizar o monitoramento dos projetos em execução.

Leyssonm
Balão de comentário
1.Clique aqui para ter acesso ao projeto.

Leyssonm
Balão de comentário
2. Esses campos indicam a porcentagem de execução e de avaliação do projeto.

Leyssonm
Balão de comentário
3. Para fazer a validação da execução do projeto clique em "Acompanhar Validação".
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projeto concluir todas as pendências. 
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Leyssonm
Balão de comentário
1. Estes campos indicam que a atividade foi cadastrada.

Leyssonm
Balão de comentário
2. Clique em "Aprovar" ou "Não Aprovar" para avaliar a execução da atividade.

Leyssonm
Balão de comentário
1. O sistema faz o registro após realizar a avaliação.

Leyssonm
Balão de comentário
2. Caso deseje cancelar a avaliação clique no botão "Cancelar Avaliação".
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Leyssonm
Balão de comentário
Na aba "Gastos" Clique em "Aprovar" ou "Não Aprovar" para avaliar a execução do gasto.
obs. Nos projetos do PAP essa avaliação é feita pela PROPI.
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➥ Registrar a conclusão do projeto 
1ºComo registrar a conclusão do projeto. 

 

 

 

 

15➤ 

Leyssonm
Balão de comentário
A aba conclusão do projeto só estará disponível para o supervisor após o coordenador do projeto concluir todas as pendências

Leyssonm
Balão de comentário
1. Marque o campo "Aprovado" e informe no campo observações o número SEI do parecer do comitê científico que aprovou o relatório final.

Leyssonm
Balão de comentário
2. Em seguida clique em Enviar
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Dúvidas Frequentes 

- Um mesmo pesquisador submeteu dois projetos para o mesmo edital. Qual deles devo              
considerar na pré-seleção? 

No caso de inscrições de projetos duplicados, pré-selecionar a inscrição feita na data mais              
recente, pois alguns pesquisadores, diante da inviabilidade de reabertura do projeto para edição,             
realizam nova inscrição. 
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Leyssonm
Balão de comentário
O sistema faz o registro após realizar a avaliação

Leyssonm
Balão de comentário
Após a conclusão o certificado estará disponível para o pesquisador.


