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Tutorial SIGAA – Submissão do Relatório Final

PERFIL: DOCENTE

https://sigaa.ufma.br/sigaa/

1. Selecione na aba Pesquisa do perfil do SIGAA: Relatório de

Iniciação Científica> Relatórios Finais> Submeter Relatório

https://sigaa.ufma.br/sigaa/


2. Selecione o plano de trabalho vinculado ao relatório final

Estarão disponíveis todos os planos de trabalhos vinculados ao perfil do 

docente orientador.

Clique na seta verde localizada no lado direito do plano de trabalho.



3. Preencha o resumo, palavras-chave e envie o arquivo do

relatório final em formato .pdf

Digite seu resumo aqui

Palavras-chave aqui

Selecione o arquivo do relatório final em formato .pdf



Normas para elaboração do resumo:

• O resumo deve sintetizar os principais aspectos do relatório final, e

deve ser elaborado entre 1.500 e 2.500 caracteres, com espaços. O

texto submetido será utilizado para a elaboração do caderno de

resumos do Seminário de Iniciação (SEMIC).

• Palavras-chave: (Inclua 3 palavras-chave separadas por ponto)

Normas para elaboração de Relatório Final:

• Relatório do bolsista (relativo ao período de agosto de 2017 a julho de

2018), em formato pdf, com no máximo 25 páginas;

• Em Papel A4, margem esquerda e superior de 3 cm, margem direita e

inferior de 2 cm, espaçamento entre linhas de 1,5;

• Fonte Arial, tamanho 12 (exceto quando for utilizado citações com mais

de três linhas, notas de rodapé, paginação e legendas de ilustrações e

tabelas que precisam ser digitadas em tamanho menor);

• Contendo: Resumo; Introdução; Justificativa; Objetivos; Metodologia;

Resultados; Conclusões; Referências bibliográficas;

• Anexos e apêndices podem ser incluídos, se necessário.



4. Grave e envie o resumo e arquivo do relatório final

Clique em gravar e enviar



5. Verifique a postagem do relatório final e realize a emissão do

parecer para finalizar a submissão.

Obs.: É necessário a emissão do parecer para o relatório final ser

enviado à coordenação do PIBIC.



6. Clique no ícone a direita para verificar as informações e emitir o

parecer.

• Você também pode editar, se necessário.

Emitir parecer Editar



7. Verifique as informações e rediga o parecer do docente

orientador sobre as atividades do discente durante o

desenvolvimento das atividades de IC.

Arquivo do relatório final

Após redigir o parecer clique em emitir parecer


