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Submeter Projeto SIGAA
Em um determinado período do ano é publicado um edital de convocação para que docentes cadastrem suas
propostas de projetos de monitoria. Ao elaborar uma proposta o docente/coordenador do projeto deve
encaminhá-la a todos os departamentos. Somente após a aprovação dos departamentos a proposta é
direcionado a Pró-Reitoria de Graduação, onde será distribuída para análise dos membros da comissão de
avaliação de monitoria.
Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar propostas de projetos de ensino (monitoria).
Para iniciar o processo de cadastro, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Docente → Ensino → Projetos de
Monitoria → Submeter Projeto.

O sistema irá exibir a tela abaixo:

Na tela acima, o usuário deverá selecionar a dimensão da proposta do projeto de monitoria a ser cadastrado. As
dimensões são PROJETO DE MONITORIA, PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA QUALIDADE DO
ENSINO DE GRADUAÇÃO - PAMQEG ou ambas. Após escolher a dimensão desejada, clique em Continuar
para avançar. Será vista a seguinte tela:

Na tela acima, o usuário deverá preencher os campos do Título do projeto, selecionar o Edital e deﬁnir a
quantidade de Bolsas Solicitadas. Deverão ser preenchidos ainda os campos que serão listados abaixo:
Resumo: Informe o resumo do projeto;
Justiﬁcativa e Diagnóstico: Insira a justiﬁcativa para execução do projeto. O usuário deverá incluir os
benefícios esperados no processo ensino-aprendizagem dos alunos de graduação e/ou pós-graduação
vinculados ao projeto. Explicite também o retorno para os cursos de graduação e/ou pós-graduação e para
os professores da UFRN em geral;
Objetivos: Forneça os objetivos (Geral e especíﬁco) do projeto;
Metodologia: Escreva a metodologia de desenvolvimento do projeto;
Resultados: Descreva os resultados esperados ao ﬁnal do projeto;
Produtos: Informe a produção a ser realizada no projeto;
Avaliação: Rediga uma avaliação do desenvolvimento do projeto; Processo
Seletivo: Insira informações quanto ao processo seletivo; Referências:
Forneça as referências bibliográﬁcas do projeto.
Caso desista da operação, clique em Cancelar e conﬁrme na tela que será apresentada. Esta ação será válida
em todas as telas em que estiver presente.
Para gravar a proposta, clique em Gravar Proposta. Essa opção vale pra todas as páginas que a contenham.
Optando por prosseguir com a operação, preencha o(s) critério(s) desejado(s). Em seguida, clique em
Avançar. A seguinte tela será exibida pelo sistema:
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Caso deseje retornar à tela anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver
presente.
Nessa tela, o usuário poderá adicionar um componente curricular para o projeto. Para isso, digite o Nome do
componente curricular, ao digitar as primeiras letras o sistema apresentará uma caixa para seleção.
Usaremos como exemplo o Componente Curricular COM0137 - NOVAS TECNOLOGIAS DE
COMUNICACAO - 60h. Selecione a opção que deseja e clique em Adicionar Componente Curricular. O
componente passará a ser exibido na Lista de Componentes Curriculares do Projeto, conforme mostrado na
tela anterior.
Caso opte por remover o componente curricular do projeto, clique no ícone

.

Para dar continuidade à operação, selecione os Períodos de Oferecimento da Monitoria. Em seguida, insira a
Descrição do Plano de trabalho, referente ao componente curricular adicionado, no espaço disponibilizado. Na
seção Plano de Trabalho, deﬁna a Carga-horária semanal destinada ao projeto e descreva as Atividades
desenvolvidas pelo monitor, bem como o método de Avaliação do Monitor.
Feito isso, clique em Avançar. A tela será exibida:

Informe o Docente que orientará o projeto. Ao digitar as primeiras letras do nome, o sistema exibirá as opções
contidas no banco de dados. Em seguida, selecione os componentes curriculares que serão associados ao
docente (orientador). Após essas deﬁnições, clique em Adicionar Docente ao Projeto. O mesmo
passará a ser visualizado na Lista de Orientadores e seus Componentes Curriculares, conforme
mostrado na imagem anterior.
Se desejar Remover as informações adicionadas, clique no ícone

.

Para continuar, clique em Avançar. Na tela seguinte, deverá ser informado(a) o(a) Coordenador(a) do Projeto de
Monitoria:

Para continuar, selecione o docente que deseja adicionar como coordenador(a) do projeto e, em seguida,
clique em Avançar. O sistema irá exibir a tela abaixo:

Preencha o campo da Descrição, com o nome do arquivo, e insira o Arquivo que será anexado. Utilize este espaço
para enviar foto ou qualquer outro documento que julgar importante para aprovação e/ou execução do projeto de
ensino que está sendo cadastrado.
Em seguida, clique em Anexar Arquivo. Será exibida uma tela com a mensagem de conﬁrmação da operação.
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Ao clicar no ícone
exibida:

, o usuário poderá efetuar o download do arquivo inserido no projeto. A seguinte tela será

Clique em OK para iniciar a transferência dos dados.
De volta à tela anterior, clique no ícone
como a exempliﬁcada abaixo:

para remover o arquivo. O sistema fornecerá uma caixa de diálogo,

Para conﬁrmar a ação, clique em OK. Posteriormente, o sistema apresentará uma mensagem de sucesso.

Para seguir com o processo, clique em Avançar. Na tela a seguir, será exibido o resumo do projeto de ensino,
como mostra a ﬁgura abaixo:

Ao clicar em Gravar(Rascunho) ou Finalizar Edição e Enviar, a seguinte tela será exibida:

Clicando em

, o resultado será exibido no seguinte formato:
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Optando por imprimir, clique no ícone

.

Para voltar à página anterior, clique em Voltar.
Clique no link
Bom Trabalho!

, localizado na parte superior da tela, para retornar à página inicial do módulo.

