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COMO INICIAR A INSCRIÇÃO 

A inscrição ao Programa de Iniciação Científica da Unicentro 

2017/2018 será feito exclusivamente através do sistema SGU/SAAPI-

sguweb.unicentro.br, sendo liberado apenas para professores efetivos 

da Unicentro. Sendo um servidor efetivo, certamente você já possui 

usuário e senha do sistema SGU, entretanto, caso não a tenha, solicitar 

junto a Coordenadoria de Tecnologia e Informação, COORTI, ou caso 

tenha esquecido a senha, há uma forma de recuperação da mesma. 

 

Tendo êxito no acesso, na parte inferior da tela encontra-se o 

agrupamento do SAAPI, click no botão Propesp. 

 

A tela inicial do sistema. 

O SAAPI (Sistema de acompanhamento e avaliação de projetos institucionais) tem o objetivo de recepcionar 

inscrições, avaliar candidatos e também suportar a avaliação de projetos a ele submetidos, então, ao acessar o sistema, 

o pesquisador irá se deparar com o botão relativo ao processo de inscrição, o edital que rege o processo, datas  

importantes relativas ao processo em curso além de informações sobre editais futuros e de processos em andamento e 

encerrados, observe a tela abaixo. 

LEIA O EDITAL 

Este tutorial tem o 

objetivo de informar e 

orientar a respeito do 

processo de inscrição 

no que diz respeito a 

utilização do sistema, 

todas as regras que 

definem o programa de 

iniciação Científica da 

Unicentro estão 

contindas no Edital 

001/2017-

DIRPES/PROIC. 
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Neste caso, nosso interesse concentra-se na inscrição, portanto clique no botão “Inscrições”. 

 
 

O processo de inscrição é dividido em fases, na tela acima podemos observar que todas as fases são exibidas, 

facilitando a percepção do caminho a ser seguido pelo candidato.  
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O SAAPI é um sistema 
integrado ao SGU, portanto 

diversas informações prévias sobre 
o candidato já são colhidas e 

submetidas às regras, antes mesmo 

de qualquer ação por parte deste.  

FASES 

Descreveremos cada uma das fase aqui: 

 

FASE 1 

Esta é uma fase de verificação automática da condição do candidato. Perceba 

que as regras satisfeitas são marcadas com um SIM, enquanto aquelas 

discordantes com as regras são marcadas com um NÂO. O próprio texto da 

regra apresentado na tela mostra claramente a condição a ser satisfeita. 

Havendo uma negativa da qual o candidato não concorde é necessário qu se 

recorra à instância responsável pelo assunto. 

- Questoes de titulação  ou outras cadastrais devem ser tratados no Recursos Humanos. 

- Participações em pesquisa, diretamente na DIRPES. 

 

Caso haja discordância com qualquer item, a 
inscrição não poderá prosseguir. Se for possível, procure 

resolver a pendência.   

 

Estando tudo  correto, o botão “Avançar” será disponibilizado. 

 

 

Fale Conosco 

PROPESP 

DIIC 

Telefone: 3621 1903 

Email: unicentro.ic@gmail.com 
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FASE 2 

Nesta fase, serão informadas a Grande Área, Área e se for o caso a Subárea. Os 

campos posteriores são dependentes dos anteriores, ou seja, serão disponibilizadas 

apenas áreas relativas a grande área informada.  

 

 

Nem sempre haverá opções para subárea.   

 

Informa-se também  grupo de pesquisa que você participa, através do link cadastratrado no CNPq. 

Em relação a indicação dos alunos, nesta tela o candidato apenas manifesta o número de orientandos que ele 

desejará cadastrar, sendo até 2 remunerados e até 3 voluntários.  

Não é neste momento que serão cadastrados os alunos, 
nesta fase apenas indica-se o número de alunos. No 

momento do cadastro dos alunos o número cadastrado 

deverá ser igual ao indicado na fase 2.  

FASE 3 
Ao acessar a fase 3, automaticamente o sistema irá fazer a importação das informações do 

seu curriculum Lattes, diretamente da plataforma do CNPq. Nesta fase a única ação do 

candidato é a contestação, ou seja, após o termino da importação, para cada item de 

produção será atribuída uma pontuação. Caso o candidato não concorde com a pontuação 

definida, pode-se contestar em campo próprio cada item em discordância, os itens 
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contestados serão analisados e acatados se confirmado o erro. A forma de pontuação está definida no anexo I, página 

11 do Edital 001/2017-Dirpes/Proic.  

 Alguns itens de pontuação têm número máximo, ou seja, atingido este limite, não se pontua mais.  

 Não é permitida dupla pontuação, como por exemplo, pontuar como orientador e como membro banca, entre 

outras possibilidades. 

 O Curriculum Lattes deve ter tido sua última atualização a partir de janeiro de 2017. 

 Serão considerados apenas produções/participações dos últimos 3 anos.  

Como não há no CV-Lattes um campo para preenchimento 

da informação se há ou não corpo editoria, para que o 

SGU/SAAPI ‘entenda’ essa informação, digite no campo 

“Outras informações” o seguinte código: [#CE=SIM]. 

 

Os dados importados do Lattes, devem ter sido atualizados 
com pelo menos 48 horas de antecedência. Ao atualizar o 
Currículo, no modo on line, é exibida a última versão, 

entretanto o CNPq disponibiliza estes dados de forma off-

line, e garante estas informações em até 48 horas depois 
da atualização. 

  

FASE 4 
A fase 4 irá indicar apenas se os 6 itens necessários, apresentados na tela abaixo, estão em 

conformidade. Não havendo problemas a primeira etapa está concluída.  Clique em 

“Avançar” para prosseguir. 
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FASE 5 
Nesta fase os alunos serão indicados de acordo com os números definidos na fase 2. Esta fase 

somente será considerada concluída após a indicação de todos os alunos. Caso queira 

modificar o número de alunos definidos, retorne à fase 2. 

 

 

Nesta tela existe um quadro que indica a posição da sua inscrição em relação a indicação dos alunos. Enquanto o 

número definido de alunos não for satisfeito, o ícone “Adicionar Orientando” estará disponível e não se pode concluir a 

inscrição.  

 

 

Inserindo alunos 

A  tela de inserção de alunos oferece um campo onde podemos digitar um mínimo de 3 letras, com essa sequência de 

letras no campo ao lado serão listados nomes de alunos cujo nome possua em sequência estes caracteres. Por exemplo, 

se neste campo digitarmos “MAR”, alunos com nome Maria, Marcos, Mariana, Marcondes serão listados. Dentre os 

vários listados, procure o nome do seu aluno e indique-o, clique em “Salvar”  você retornará a tela anterior.  

 

  

Dicas para inserir alunos 

 

 

 No campo a direita, onde solicita-se um mínimo de 3 caracteres, digite um fragmento do nome do aluno. 
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 Neste fragmento, procure informar uma sequência de um nome menos comum do aluno, por exemplo, se ele 

seja chama Pedro Albuquerque, digite ALBUQ por exemplo. 

 Você pode digitar o nome completo do aluno, entretanto caso haja um equívoco em uma letra ou falta de um 

nome intermediário, o aluno não será listado.  

 Se a aluna se chama Ana Paula Moreira e você procurar por ANA MOREIRA a aluna não será listada. 

 

Na figura acima, verifique que o fragmento listado foi ANA MARIA  e o primeiro nome foi ADRIANA MARIA 

CORDEIRO. A intenção é informar o máximo possível para que a lista formada seja a menor possível, facilitando a 

procura por seu aluno.  

 

E se o aluno não estiver na lista? 

Neste caso, clique neste botão  que está localizado ao lado direito da lista de nomes do s 

alunos, você poderá cadastrar o aluno caso tenha os seus dados, nome completo e número do 

CPF.  

Uma vez confirmada o  cadastro do aluno, você voltará à tela anterior.  

 

Note que ao retornar para a tela anterior esta estará na 
condição anterior, para atualiza-la, clique F5, então o 
aluno recém cadastrado passará a fazer parte de lista, 

podendo ser então incluído.  
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FASE 6 
Está é a última fase a ser cumprida, nada mais é do que a leitura do termo de 

responsabilidade e a finalização do processo. Faça a leitura integral deste termo de 

responsabilidade.  

 

O candidato não necessita finalizar a inscrição neste 
momento, o sistema e os dados informados estão à 

disposição durante todo o período de inscrição. 

Apenas finalize sua inscrição quando estiver certo de que tudo está correto, é bem verdade que o sistema não permite 

que se evolua nas fases caso haja desconformidades, o que não possibilita a finalização da inscrição. Entretanto, 

existem aspectos na inscrição que são opções do candidato e que podem ser alteradas, logo, tenha certeza de que está 

tudo da forma como deseja para então finalizar a inscrição. 

 

 

 

Após finalizada a inscrição nada mais poderá ser 

modificado. 

 

ACEITE DO PROJETO DO ALUNO 

Antes do período de término do processo de inscrição, o avaliador deve ler e aceitar a submissão do 

projeto do aluno. Portanto o aluno, após ser incluído no projeto, deve acessar o sistema SGU/SAAPI - 

AREA DOS ALUNOS  utilizando o usuário e senha do Aluno on Line(Sistema de Gestão de Alunos da 

Graduação). 
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ALUNOS DE IRATI 
Para os acadêmicos de Irati, o RA deve ser informado sem a barra \ e com o i maiúsculo 

I. Do contrário não será possível o acesso.  

 

 

Caso o aluno tenha sido incluído no processo, a tela abaixo será exibida, nela constará pelo menos o processo atual, 

entretanto poderá ser exibidos processos anteriores. O aluno deve clicar em “Acessar” no linha correspondente ao 

processo atual. 

 

No primeiro acesso, o aluno terá uma tela onde ele deve cadastrar dados pessoais, como:  

 Endereço 

 Telefone 

 Conta bancária(opcional nesta fase, e somente para bolsistas) 

 Link do Curriculum Lattes(obrigatório) 

 

Uma vez preenchidos todos os campos obrigatorios o aluno deve aceitar as condições e “SALVAR” esta tela, na icone 

no canto superior direito. Ele será direcionado para uma tela onde encontrará o icone abaixo: 
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O sistema solicitará o título do projeto, clicar em “AVANÇAR” onde então o aluno poderá ‘carregar’ o arquivo do seu 

projeto. 

 

Ele deve informar o tipo de submissão, neste primeiro momento trata-se do projeto, e escolher o arquivo.  

 

 

 

 

Ao submeter um arquivo(carregar) o aluno deve clicar no 

botão “SALVAR” 

 

ACEITE DO PROJETO E PLANO DE TRABALHO DO 

ALUNO 
Após a inclusão do projeto e plano de trabalho pelo aluno o 

orientador deve fazer o aceite destes. Trata-se uma confirmação 

por parte do orientador de que o projeto e plano de trabalho 

postados são de fato aqueles que ele deseja durante a orientação do 

aluno.  
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O não aceite do projeto do aluno por parte do orientador 
acarretará na não homologação da inscrição.   

 

Professor, os projetos e planos de trabalho postados pelos 

alunos devem estar assinados, do contrário a inscrição será 

indeferida. Caso seu aluno tenha postado um projeto sem 

assinatura, comunique-o para que este poste novamente. 

Atente também para o fato que existem campos específicos para postagem de projeto 

e de plano de trabalho, verifique se os arquivos estão nos locais corretos. 

 

 

 Posso me candidatar sendo professor colaborador? 

Não, as inscrições são exclusivas para professores efetivos. 

 Qual é o tempo mínimo para atualização do Curriculum Lattes? 

 
É condição necessária que o Curriculum Lattes esteja atualizado a partir de janeiro de 2017, para efeito de 

importação de dados, ao atualizar alguma informação, ela estará disponível para importação em até 48 horas, 

portanto este é o tempo que se deve esperar entre a atualização na plataforma e a inscrição.  

 

 Quantos alunos posso inscrever? 

O candidato pode inscrever até 5 alunos, 2 candidatos a bolsas e 3 voluntários. Mas deve-se inscrever pelo 

menos 1 aluno. 

 Posso inscrever alunos de outras instituições? 

Sim, o aluno deve postar no sistema cópia digitalizada do RG, CPF, Comprovante de endereço e Comprovante 

de matrícula, em um único arquivo no campo alunos externos. 

 E se eu não concordar com a pontuação apresentada? 

A pontuação é definida pela estratificação do item pontuado. Em geral atribuídas ao qualis da publicação. 

Caso não concorde com a pontuação de um item, na própria tela há uma opção para contestação. 
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 Devo iniciar e terminar a inscrição em ato contínuo? 

Não, a inscrição fica aberta durante todo o período, o candidato pode iniciar a inscrição, concluir uma fase e 

retornar em outra oportunidade, até que, satisfeito, ele conclua a inscrição. Uma vez concluída, não há mais 

como retornar.  

 O que acontece se eu não fizer a conferência e aceite do projeto do aluno? 

Após o termino da inscrição do orientador, será liberada para o aluno a inserção do projeto e plano de 

trabalho, o orientador deve então verificar e dar o aceite deste projeto. Isso é condição necessária para a 

homologação da inscrição. Caso não haja esta verificação a inscrição não é homologada. 

  

PROBLEMAS MAIS FREQUENTES. 

 
 Curriculum Lattes não atualizado.  

 Falta de assinatura dos alunos no projeto e no plano de trabalho. 

 O orientador não faz a verificação e aceite do projeto e plano de trabalho do aluno. 

 O aluno posta projeto e plano de trabalho no mesmo arquivo. 

 O aluno posta plano de trabalho no campo projeto e projeto no campo plano de trabalho. 

 O orientador não finaliza a inscrição. 

 O orientador inicia a inscrição muito próximo da data de encerramento, como existem situações problema 

que demandam tempo para sua solução, corre-se o risco de não haver tempo para a finalização do processo. 

 O aluno não possui curriculum Lattes e ao cadastrar tem problemas com o cpf junto a Receita Federal. 

 Existem problemas relacionados ao ambiente de informática, computador antigo ou com problemas, 

navegador inadequado ou ultrapassado, conexão com a internet deficitária. 

 Problema de acesso ao sistema, usuário, senha, interpretação de icones.  

 Não há como informar capítulo de livros no CV-Lattes, digite no campo “Outras Informações”  o codigo: 

[#CE=SIM] 

 

As inscrições encerram-se no dia

 e não serão prorrogadas, 

portanto, não deixe para os últimos dias. Existem 

problemas a serem resolvidos que demandam tempo e 

talvez não possam ser resolvidos a tempo.  

 

Divisão de Iniciação Científica   

Telefone: 3621- 1903 (ramal 1903) 

                                                                e-mail: unicentro.ic@gmail.com 


