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Prezado(a) Docente, 

O módulo de pesquisa no Sigaa está sendo implementado simultaneamente ao 

processo seletivo de projetos de iniciação científica 2018/2019, por isto, ocorre que 

algumas funcionalidades do sistema apresentaram erro ou inconsistências, sendo 

corrigidas pela Equipe do STI à medida do surgimento das demandas. Em virtude das 

paralisações de servidores decorrentes do calendário do SINTESPB, bem como da 

greve dos caminhoneiros, tivemos atraso na solução das demandas referentes à 

Produção Intelectual e para tanto estamos estendendo o período de ajustes até 

18/06/2018.  

Seguem algumas orientações relativas para o ajuste da Produção Intelectual através do 

Sigaa. 

1. Bolsistas de Produtividade  

Os docentes que são bolsistas: Produtividade em Pesquisa ou Produtividade em  

Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora terão IPI = 10,0 (dez).  

 

2.  Recém-doutor 

Os recém-doutores terão o período de conclusão de Doutoramento validado, a partir 

da informação cadastrada no Currículo Lattes. 

 

3. Orientação de Iniciação Científica 

 A CGPAIC/PROPESQ e o STI estão concluindo a migração do banco de dados do 

sistema SIGPRPG para o Sigaa, com previsão para acesso pelo docente a parir 

de 13/06/2018. 

 As informações referentes ao Programa de Iniciação Científica no período de 

2010 a 2018 estarão disponíveis para todos os docentes no Sigaa, portanto a 

pontuação correspondente à orientação de iniciação científica (2014-2018) será 

calculada diretamente do Sigaa.  

 O docente poderá consultar as orientações em Portal do Docente > Meus 

Planos de Trabalho ou em Produção Intelectual>> Relatórios do Docente >> 

Relatório de todas as atividades.  



 Atenção: neste item estarão apresentadas todas as orientações, incluindo as 

substituições de bolsistas e voluntários. Caso haja alguma divergência de 

informação,  encaminhar e-mail para portal@propesq.ufpb.br. 

 

4. Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso 

 Orientações de trabalho de conclusão de curso concluídas na UFPB serão 

calculadas diretamente do Sigaa.  

Verifique suas orientações em Portal Docente (SIGAA) >> Produção Intelectual 

>> Orientações >> Trabalho Final de Curso 

 Caso não constem todos os registros, entre em contato com a 

Coordenação do Curso do discente, para correção das informações; ou 

 Manualmente, o docente poderá cadastrar em Produção Intelectual >> 

Orientações >> Trabalho Final de Curso 

 
 

 As orientações de graduação em outras instituições deverão ser cadastradas 

pelo docente em  

 Produção Intelectual >> Orientações >> Trabalho Final de Curso 

 
 

 Orientações de TCC em andamento não são calculadas automaticamente, haja 

vista não haver cadastrado no Sigaa pelas coordenações de curso. Os docentes 

que tiverem interesse em pontuar este item, deverão encaminhar 

comprovante de orientação emitido pela Coordenação de Curso, durante o 

período recursal (aguardar orientação para encaminhamento de recurso). 

 

Obs. Todas as informações cadastradas devem ser idênticas as constantes no Currículo 

Lattes. 

 

 

5. Orientação de Pós-Graduação na UFPB 

 As Orientações de Pós-Graduação na UFPB serão calculadas diretamente do 

Sigaa.  

 Verifique suas orientações em [Portal Docente (SIGAA) >> Produção Intelectual 

>> Orientações >> Orientações Pós-Graduação]  

 Caso não constem todos os registros,  entre em contato com a Coordenação da 

Pós para que insiram lá as informações restantes; ou 

 Manualmente, o proponente siga Produção Intelectual >> Orientações >> 

Orientações Pós-Graduação >>  
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6. Orientação de Pós-Graduação externa 

 

 As orientações de Pós-Graduação em outras instituições deverão ser 

cadastradas pelo docente em  Produção Intelectual >> Orientações >> 

Orientações Pós-Graduação >>  

 

7. Outros itens da Produção Intelectual não importados do Lattes  

 

 Existe uma aba nova em Produção Intelectual >> Minhas Produções >> 

Cadastrar Novas na qual o docente observará a possibilidade de cadastrar 

diversos itens da produção intelectual como indica a figura abaixo: 

 

 

8. Outras informações  

 Consultar o site da Propesq (www.propesq.ufpb.br) ou encaminhar e-mail para 

portal@propesq.ufpb.br.  

 Suporte técnico Sigaa – abrir chamado ao STI: http://www.sti.ufpb.br/suporte/. 
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