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Consultar dados 
pu blicos de projetos 
de pesquisa da UFABC 
Orientação para consulta pública dos projetos de 

pesquisa desenvolvidos ou em desenvolvimento 

na UFABC.  

Qualquer pessoa pode acessar algumas informações básicas sobre os projetos de pesquisa 

desenvolvidos ou em desenvolvimento na UFABC através de uma plataforma pública de acesso. 
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Introdução 

Esse tutorial irá orientar qualquer pessoa a ter acesso ao 

ambiente de consulta pública e obter as informações que sobre 

os projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento na UFABC. 
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Acesso ao sistema 

O acesso ao ambiente público de consultas do SIGAA pode ser 

feito pelo endereço abaixo: 

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/public 

  

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/public
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Acessando a tela de busca de projetos 

No menu esquerdo, o usuário deverá selecionar o item 

“Pesquisa”, e posteriormente, selecionar o item 

“Pesquisadores”.

 

Critérios de busca 

Ao usuário será apresentado uma tela com a possibilidade de o 

usuário definir os critérios de busca de projetos de pesquisa, 

assim, filtrando os projetos de interesse. 
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Os seguintes campos poderão ser utilizados para busca: 

Título: Informe o título completo ou palavras que podem estar contida no título 

do projeto de pesquisa desejado. 

Objetivos (palavras-chaves): Informe palavras-chaves a serem consultadas nos 

objetivos do projeto de pesquisa. 

Pesquisador: Informe o nome do pesquisador para obter os projetos onde este 

pesquisador atua. 

Centro: Selecione a unidade de atuação do docente coordenador do projeto. 

Departamento: Não é possível a consulta pelo departamento. 

Área de conhecimento: Selecione a área de conhecimento que deseja. 

Grupo de Pesquisa (Base): O módulo de grupos de pesquisa não está 

implementado, portanto, os projetos não são vinculados aos grupos, não sendo 

possível utilizar essa busca. 

Agência Financiadora: Selecione a agência financiadora para filtrar os projetos 

financiados por ela, ou selecione “Sem Financiamento” para obter os projetos que 

não possuem financiamento. 
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Após definidos os critérios de busca, o usuário deve clicar no 

botão “Buscar” para visualizar a lista de projetos que atendam 

os critérios definidos na busca. 

Listagem dos projetos 

Após definido os critérios de busca e realizado a consulta, uma 

tabela será exibida listando todos os projetos que atendem aos 

critérios definidos. 

 

A listagem estará agrupada pelo ano do início do projeto e pelo 

centro ao qual o projeto está vinculado. 

Nesta tabela, serão apresentados os seguintes dados: 

• Código do projeto 
• Título do projeto 
• Nome do(a) coordenador(a) do projeto 
• Tipo: Interno (projetos vinculados à editais internos) ou 

externo (demais projetos de pesquisa) 
• Situação: Em execução ou finalizado. 
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Para obter mais dados sobre um projeto específico, o usuário 

deverá clicar no botão  “Visualizar” do respectivo projeto. 

Informações públicas do projeto 

Ao consultar as informações públicas de um determinado 

projeto, o usuário terá acesso as seguintes informações: 

• Código; 
• Título; 
• Tipo de projeto; 
• Situação 
• Centro de execução; 
• Coordenador(a); 
• E-mail do(a) coordenador(a); 
• Período do projeto; 
• Palavras-Chave; 
• Grande área/Área/Subárea/Especialidade; 
• Linha de Pesquisa; 
• Descrição/Resumo; 
• Membros da equipe; 
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