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Objetivos 
 

Permitir aos docentes cadastrarem um projeto de 

pesquisa interno e inserirem um cronograma 

definido pelo seu autor, no momento do cadastro. 

Um projeto interno segue um calendário pré-fixado 

pela PROPESP, que define prazos para sua 

submissão, avaliação, execução e finalização. 

Qualquer docente da Instituição pode utilizar essa 

funcionalidade para envio das propostas de seus 

respectivos projetos internos. 

 

 



Cadastrar Projeto Interno 

 

1. Acesse o Portal do Docente; 

2. Acesse a Aba Pesquisa; 

3. Acesse a opção Projetos de Pesquisa; 

4. Selecione a Opção Submeter Proposta de Projeto 

Interno. 

 

Para realizar esta operação: 
 



Cadastrar Projeto Interno 
Acesse o Portal do Docente e inicie de duas formas pelo menu 

Pesquisa ou em Editais publicados conforme as indicações das 

setas.   

Baixar o 

Edital 

Submeter 

Projeto Interno 



Cadastrar Projeto Interno 

Acesse  o menu Pesquisa em seguida Projetos de Pesquisa e 

Submeter Proposta de Projeto Interno conforme as indicações da 

seta. 



Cadastrar Projeto Interno 
Preencha os campos em branco e selecione uma opção (Titulo, 
unidade, sub-unidade, Edital de Pesquisa, palavra chave, e-mail, 
área de conhecimento e Linha de Pesquisa e clique em avançar: 



Cadastrar Projeto Interno 
Nesta etapa do procedimento, deverá preencher os detalhes relativos 

a Descrição Resumida, Introdução/Justificativa, Objetivos, 

Metodologia e Referências. Preencha cada uma das abas e 

avance: 



Cadastrar Projeto Interno 
Nesta etapa do procedimento, deverá preencher os detalhes relativos 

ao Financiamento do Projeto e adicionar Financiamento. Se não 

possuir financiamento clique em avançar. 



Cadastrar Projeto Interno 
Preencha  os  dados  do  membro  do  projeto,  em  seguida  selecione  

Adicionar Membro e quando acabar, avance; 

 Obs.: Você deve inserir a carga horária concedida ao projeto e o 
número da Portaria de aprovação. No caso de não possuir carga 
horária preencher com '0' (zero). 
 



Cadastrar Projeto Interno 

Preencha o cronograma do Projeto e avance: 

 Para preencher seu cronograma clique no icone adicionar atividade.  

 E marque os meses referentes ao período de cada atividade. 



Cadastrar Projeto Interno 
Confirme se os dados preenchidos estão corretos e anexe os arquivos 

obrigatórios e/ou opcionais requeridos; 

 Primeiro, escolha o arquivo Portaria e clique em Adicionar mais 

portarias e depois selecione Ata da Unidade, Ata da Sub-Unidade 

(opcional) e Arquivo do Projeto (opcional). 

  Ao final marque o termo de concordância e clique Gravar e Enviar.  



OBSERVAÇÕES 

 Caso não esteja certo(a) sobre o envio do projeto, 

selecione a opção Gravar e Continuar, assim poderá 

editar o projeto em outro momento. 

 

 Uma vez enviado, não clique novamente em 

Gravar e Enviar, pois isso apagará o projeto e 

criará um outro novo. 

 

 Caso queira apenas modificar clique em Gravar e 

Continuar. 

 



Cadastrar Projeto Interno 
 Após gravar e enviar  aparecerá em verde que seu Projeto 

cadastro com sucesso e a seguinte tela com duas opções: 

visualizar o seu projeto submetido e cadastrar plano de trabalho. 

 

 

Fim do Cadastro de Projeto Interno 
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