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Memorando Circular nº 003/2015 - GAB/PRPI 
 

Goiânia, 1º de abril de 2015. 

 

 

Aos Senhores/Às Senhoras Docentes de Unidades Acadêmicas/Unidades Acadêmicas 

Especiais da UFG 

 

 

Assunto: Edital PIBIC nº 002/2014 e cadastro de projetos de pesquisa no SAP 

 

 

1.  Informamos que o prazo final para participar do Edital PIBIC nº 002/2014 é 

dia 14 de abril de 2015. Para tanto, será necessário que o seu projeto de pesquisa esteja 

cadastrado no Sistema de Acompanhamento de Projetos (SAP) com o status “em 

andamento”. Lembramos que os seguintes documentos devem ser anexados no formato 

PDF: 1) Projeto que concorrerá ao edital; 2) Comprovante de aprovação do projeto no 

Conselho Diretor ou equivalente; 3) Comprovante de aprovação do projeto no Comitê de 

Ética em Pesquisa/CEP, e/ou Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA (caso envolva 

seres humanos ou animais, respectivamente); e 4) Comprovante de financiamento da 

pesquisa, caso o seu projeto seja financiado por alguma agência de fomento. 

2.  Esclarecemos que, uma vez iniciado o cadastro do projeto, e até que sejam 

anexados todos os documentos supracitados, é importante manter seu cadastro no status “em 

preenchimento”. Assim, você poderá realizar alterações e/ou acrescentar arquivos ao 

cadastro. Ao mudar seu status para “aguardando aprovação”, o cadastro será analisado. O 

status “pendência” será emitido caso algum documento ou arquivo não tiver sido anexado, 

ou tiver sido anexado incorretamente, devido a uploads incompletos ou arquivos trocados 

pelo próprio sistema. Para que você possa fazer as alterações devidas, nesses casos, será 

preciso entrar em contato com a Coordenação de Pesquisa da PRPI, que providenciará para 

que seu projeto receba o status “em andamento”. Os contatos da Coordenação de Pesquisa 

são: (62) 3521-1870; pesquisa.ufg@gmail.com. 

3.  Por fim, ressaltamos que somente os projetos com o status “em andamento” 

migrarão para o SICAD e poderão concorrer ao Edital PIBIC. 
  
 

 Atenciosamente, 

 

            
  Profª. Maria Clorinda Soares Fioravanti           Profª. Sheila Araújo Teles 

Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação da UFG        Coordenadora Geral de Pesquisa da UFG 


