COPEIN/IFRN/MC

ORIENTAÇÕES PARA
SUBMISSÃO DE PROJETOS
DE PESQUISA NO SUAP
ALANA DRIZIÊ GONZATTI DOS SANTOS
LEANDRO AUGUSTO E SILVA MIRANDA CAVALCANTE
(ORGANIZADORES)

Pesquisa no IFRN-MC em números
Fonte: Suap. Acesso em 27 Mai 2019.

72
projetos
executados

Grupos de pesquisa:
- Pesca e aquicultura do Nordeste
- Produtos naturais, biocombustíveis, metalofármacos,
resíduos industriais e novos materiais
- Corpo, esporte e movimento
- Núcleo de pesquisas de Estudos da Linguagem e do
Discurso

Pesquisa no IFRN-MC em números
Fonte: Suap. Acesso em 27 Mai 2019.

O que é um projeto de
pesquisa?
Planejamento de investigação
científica com delimitação de
tema, objetivos, metodologia
e cronograma de atividades
que tenham como finalidade
a pesquisa.

Roteiro de orientações:
Critérios básicos da equipe

Critérios básicos do texto

Passo a passo da submissão

Gerenciamento e finalização

Organização: Alana Driziê e Leandro Miranda (COPEIN/IFRN/MC)
Dúvidas? copein.mc@ifrn.edu.br

Critérios básicos da

equipe

PROJETOS DE
PESQUISA
para submissão em editais internos no SUAP

no mínimo,
um servidor e um aluno e, no máximo, nove membros,
Todo projeto deve ter a participação de,

dos quais três podem ser servidores e seis alunos,
todos

do campus ao qual o projeto está vinculado.

SERVIDORES E ALUNOS ENVOLVIDOS DEVEM TER:
Currículo Lattes atualizado nos últimos seis meses
Atenção!
O sistema leva de 24h a 48h para reconhecer
a atualização, por isso não deixe para a última hora!

Os discentes (bolsistas e voluntários) também devem
cadastrar o currículo no perfil pessoal deles no SUAP
para que o sistema permita sua inserção em projetos.

Critérios gerais da equipe
Todos os membros:
Ser do campus ao qual o projeto está vinculado;
Ter Currículo Lattes atualizado nos últimos seis meses.

Servidores membros da equipe:
- Não estar afastado/em capacitação;
- Dispor de carga horária semanal de dedicação
ao projeto de até 4h/a;
- Obter anuência formal de seu chefe imediato via SUAP;
- Participar de núcleo/grupo de pesquisa do IFRN.

Discentes membros da equipe:
- Ter IRA igual ou superior à média da Instituição;
- Estar matriculado em curso regular do IFRN;
- Dispor de carga horária semanal de dedicação
ao projeto de 8h/a para voluntários e 15h/a para bolsistas.

Além desses critérios, o coordenador e o aluno bolsista devem:
COORDENADOR:
- Ser efetivo ou substituto com tempo de contrato superior
à finalização do projeto;
- Dispor de carga horária semanal de dedicação
ao projeto de até 8h/a;
- Estar cadastrado como avaliador no Módulo de Pesquisa do SUAP;
- Não possuir pendência na prestação de contas de projetos.

BOLSISTA:
- Estar, no mínimo, no segundo ano do seu curso, no caso do
nível médio, ou no segundo semestre, no caso do nível superior;
- Não ter vínculo empregatício ou receber qualquer
auxílio de outras instituições de fomento.

Critérios básicos do

texto

PROJETOS DE
PESQUISA
para submissão em editais internos no SUAP

Todo projeto deve ter os seguintes elementos textuais: título,
resumo, palavras-chave, introdução, justificativa,
fundamentação teórica, objetivo geral, metodologia da
execução do projeto, acompanhamento e avaliação do
projeto durante sua execução, resultados esperados,
referências bibliográficas, anexos, metas, atividades datadas,
membros da equipe envolvidos e resultados esperados.

Em editais com fomento, são necessários ainda

plano de

aplicação e plano de desembolso.
Uma breve descrição acerca de cada elemento é
apresentada a seguir, considerando informações presentes no
Manual de Processos Relacionados à Pesquisa, Inovação e
Publicações (IFRN, 2018).

Manual de Processos relacionados a pesquisa, inovação e publicações / Organizadores
Darlyne Fontes Virgínio, Márcio Adriano de Azevedo, Rodrigo Siqueira Martins; revisão
linguística Rodrigo Luiz Silva Pessoa; capa e diagramação: Hanna Andreza Fernandes
Sobral. – Natal: IFRN, 2018. Disponível em:
http://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/projetos/arquivos/manual-de-projetos-de-pesquisa

Resumo
Ideia geral do projeto, apresentando objetivos/questões,
procedimentos, metodologia e contribuições esperadas.

Introdução
Contextualização do tema e motivações para a proposição.

Justificativa
Relevância teórica, metodológica e/ou prática da investigação.

Fundamentação teórica
Fontes documentais e/ou bibliográficas relevantes e atuais
acerca do tema delimitado.

Objetivo geral
Ação ampla que será realizada em relação à questão proposta
(não se deve descrever objetivos específicos nesta seção).

Metodologia da execução do projeto
Tipo de pesquisa e procedimentos metodológicos usados na
coleta/geração de dados.

Acompanhamento e avaliação do projeto
Formas como o coordenador irá verificar o alcance de metas
durante o período de atividade do projeto (ex: relatórios, reuniões)

Resultados esperados
Expectativas considerando que as metas sejam atingidas.

Referências bibliográficas
Materiais referenciados ou a ser consultados na elaboração e
execução do projeto.

METAS E ATIVIDADES
Cronograma descritivo dos objetivos perseguidos no projeto e as
ações necessárias para concretizá-los.

Metas
Apresentação de cada objetivo específico do projeto (Meta 1, Meta
2, Meta 3...), seguido de ações necessárias para sua concretização.

ATENÇÃO! Deve haver uma meta relacionada à produção de
relatórios, com ao menos duas atividades: relatório parcial e final.
Também deve haver previsão de apresentação dos resultados em
eventos técnico-científicos internos ou externos ao instituto.

Atividades
Descrição de ações / etapas a serem realizados para atingir cada
uma das metas, com previsão de responsável, membros, datas e
resultados esperados.

ATENÇÃO! Cada atividade pode ter como período máximo de
execução 1 (um) mês. Atividades que duram tempo maior devem ser
desmembradas em etapas (Ex: Atividade X - Etapa 1).

ATENÇÃO! Todos os membros da equipe devem estar vinculados à
execução de ao menos uma atividade do projeto para que tenham
um plano de trabalho relacionado à pesquisa.

Exemplo de meta com atividades:

Anexos obrigatórios
Termo de compromisso do coordenador
Termo de compromisso do aluno bolsista/voluntário

ATENÇÃO! A autorização da chefia imediata é
realizada por meio do Suap após o envio do projeto.

PLANOS DE APLICAÇÃO / DESEMBOLSO
Na aba “Plano de Aplicação”, o
coordenador do projeto tem acesso aos
valores dos recursos disponíveis para bolsas
de pesquisador e estudante, materiais de
consumo e serviços terceirizados. Na aba
“Plano de Desembolso”, o coordenador do
projeto pode organizar os valores dos
recursos para serem desembolsados.

Plano de aplicação
Na aba “Plano de Aplicação”, o coordenador do projeto tem
acesso aos valores dos recursos disponíveis de acordo com o edital
de pesquisa. Caso disponibilize recursos para algumas despesas,
estes serão demonstrados automaticamente na coluna “Valor
Reservado”. Além disso, o coordenador do projeto pode utilizar os
valores destinados para determinada despesa e descentralizá-los.

Os códigos mais comuns são:
333018 - Auxílio Financeiro a Estudantes
339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores
339030 - Material de consumo

Para preencher o plano de aplicação:
1. Clique no botão “Adicionar Memória de Cálculo”.
2. Preencha os campos “Despesa”, “Descrição”, “Unidade de
medida”, “Quantidade” e “Valor unitário” e depois clique em
"Salvar".

Exemplo:
Despesa: 333018 - Auxílio Financeiro a Estudantes;
Descrição: Bolsa para aluno A;
Unidade de Medida: 1 bolsa;
Quantidade: 6 meses;
Valor Unitário R$: 300,00 (valor da bolsa para o estudante).

Os valores indicados na memória de cálculo ficarão em vermelho

Se, após fazer o plano
de desembolso, algum item do plano de aplicação estiver em
vermelho, isso indica que esse item não foi desembolsado.

até que seja feito o plano de desembolso.

Plano de desembolso
Na aba “Plano de Desembolso”, ficarão disponíveis os valores
indicados no plano de aplicação para gerenciamento pelo
coordenador do projeto.

Para preencher o plano de desembolso:
1. Clique em “Adicionar Item”.
2. Preencha os campos “Memória de Cálculo”, “Ano”, “Mês”,
“Valor” e “Repetir Desembolso até o mês”.

Exemplo:
Memória de Cálculo: Auxílio Financeiro a Estudantes
Ano: 2019 (ano de concessão do auxílio)
Mês: 4 (1o mês de concessão do auxílio)
Valor: R$ 300,00 (valor da bolsa de estudante)
Repetir Desembolso até o mês: 9 (repetir a quantidade de bolsas
disponibilizadas pelo edital).

ATENÇÃO! Em cada mês, na aba “Plano de Desembolso”, clique
em “Gerenciar Gasto” para descentralizar o gasto previamente
aplicado.

PRINCIPAIS DÚVIDAS (FINANCEIRO)
Posso dividir a bolsa do meu projeto entre dois alunos?
Sim, basta indicar isso no plano de aplicação e desembolso. Ao
invés de, por exemplo, reservar 6 bolsas para o mesmo aluno, irá
colocar 3 cotas para Aluno A e 3 para Aluno B.

O que são despesas de capital e de custeio?
Despesas de custeio são despesas relativas à aquisição de material
de consumo e de serviços prestados por pessoa física ou
jurídica; despesas de capital são despesas relativas à aquisição de

Cada edital
indica que tipo(s) de despesa(s) é/são possível/possíveis.

bens patrimoniais, equipamentos e material permanente.

Despesas com custeio: materiais de uso em laboratórios e vidrarias;
material de desenho; material de expediente; embalagens; material
fotográfico, de filmagens e gravações, produtos químicos, biológicos,
farmacêuticos em geral; material de impressão; peças de reposição
de computadores; componentes e/ou peças de reposição de
equipamentos; softwares, instalação, recuperação e manutenção de
equipamentos e outros; instalação, adaptação, reparos e
conservação de máquinas e equipamentos, serviços gráficos,
assinatura de revistas e periódicos e congressos, desenvolvimento de
software, despesas acessórias de importação, pagamento de
contratos de manutenção e serviços de terceiros de caráter eventual;
prestação de serviços por pessoal técnico; passagens e diárias.

Despesas com capital: equipamentos de processamento de dados e
de comunicação, peças para upgrade de computadores, máquinas e
aparelhos gráficos, elétricos e eletrônicos, instrumentos técnicos e
científicos, ferramentas, materiais bibliográficos e outros.

Como funciona o cartão pesquisador?
É um cartão nominal do Banco do Brasil (Cartão BB Pesquisa) dado ao
coordenador do projeto com recurso disponibilizado via edital. Para
mais informações, ver Resolução n° 46/2015 - CONSUP/IFRN.

Como fazer compras de forma segura com recurso do IFRN?
Para a contratação de serviços, materiais e equipamentos, o
Coordenador do Projeto deverá realizar

cotação de preços no

mercado junto a, no mínimo, três fornecedores, cujos orçamentos,
incluindo o valor do frete, deverão ser anexados à prestação de
contas a ser encaminhada à COPEIN/MC.

Nas cotações feitas à pessoa jurídica, deverão constar razão social e
CNPJ da empresa; quantidade e unidade; descrição do
serviço/material ou equipamento; data da cotação e valor.

Nas cotações feitas à pessoa física, deverão constar nome completo
e CPF do prestador do serviço; quantidade e unidade; descrição do
serviço; data da cotação; e valor.

O Coordenador do Projeto poderá considerar como proposta mais
vantajosa para a execução do plano de trabalho a que não tiver o
menor preço, mas, para isso, terá que justificar a escolha.

A cotação prévia de preços nas contratações será inexigível, quando,
em razão da natureza do objeto, não houver viabilidade de
competiçã. Para que a contratação seja válida, o processo deve
conter a razão de escolha do fornecedor, justificativa do preço e
documento que comprove a exclusividade do fornecedor ou prestador
de serviço.

(Adaptado da Resolução n° 46/2015 - CONSUP/IFRN)

PASSO A PASSO DA SUBMISSÃO

PROJETOS DE
PESQUISA
em editais internos no SUAP

1. Acesse a Aba lateral esquerda no Suap;

2. Clique em “Pesquisa”, seguido de

“Projetos”

e

“Submeter projetos”;

3. Selecione o edital que lhe interessa e clique em
"Adicionar projeto";

4. Preencha as informações gerais do projeto;

5. Adicione membros da equipe, metas e atividades e, caso
haja fomento, plano de aplicação e desembolso;

6. Após revisar as informações postas, clique em "Enviar
projeto".

OBS: Caso você tenha um projeto anterior ao qual queira
dar andamento, existe a opção de Clonagem de Projetos
no Suap. Neste caso, siga os passos 1 e 2 e, ao chegar no
terceiro, clique em "Clonar projeto". Aparecerão todas as
informações referentes ao anterior e você poderá fazer as
edições necessárias.

Gerenciamento e finalização

PROJETOS DE
PESQUISA
sem pendências no SUAP

Gerenciamento do projeto de pesquisa
mensalmente,
adicionar registro descritivo das atividades realizadas

O coodenador do projeto de pesquisa deve,

conforme datas previstas, com indicação de
seu

atendimento ("Atendeu", "Atendeu parcialmente", "Não
atendeu") e incluindo anexos comprobatórios.

Esse cadastro é feito a partir do acesso ao projeto (Suap, aba
lateral, Pesquisa, Projetos, Meus projetos), seleção da aba
"Metas", encontro da atividade realizada e clique em

Registrar Execução". Junte todas as evidências (fotos,

"

resultados de análises, atas de reuniões, etc) em um único
arquivo no formato PDF para anexar ao registro.

Nos períodos indicados na submissão, o coordenador do projeto

elatórios parcial e final do projeto como

deverá inserir os r

anexo às atividades respectivas do projeto no Suap.

Modelos de relatório parcial e final:
http://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/projetos

Gerenciamento do projeto de pesquisa com bolsista
mensalmente,
entregar ao Coordenador de Pesquisa do Campus Folha de
Frequência do(a) aluno(a) bolsista do projeto, preenchida e
O coodenador do projeto de pesquisa deve,

assinada.

Modelo de Folha de Frequência:

Gerenciamento e finalização

PROJETOS DE
PESQUISA
sem pendências no SUAP

Finalização do projeto de pesquisa
Para concluir um projeto de pesquisa no Suap,
o

coordenador do projeto precisa:

realização de todas as atividades previstas;
- Em projetos com verba, ter inserido registro de todos os
desembolsos realizados;
- Ter anexado relatórios parcial e final do projeto;
- Ter adicionado fotos da execução do projeto.

- Ter cadastrado a

Além disso, o

supervisor do projeto deve ter avaliado todas as
informações cadastradas.

Após a avaliação, o coordenador do projeto deve elaborar uma

conclusão (preencha os campos “Resultados Alcançados” e
“Disseminação dos Resultados”) e o supervisor do projeto deve emitir
um

parecer acerca da pesquisa.

Se o projeto não tiver pendências, o botão “Finalizar Conclusão”
estará disponível. Em caso de dúvidas, verifique na aba

Pendências" do projeto que elementos estão faltando para a

"

finalização do seu projeto.

