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SUAP – MÓDULO PESQUISA 
ETAPAS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS 

 

Editais PIBIC-EM, PIBIC Superior, PIBIT-EM e PIBITI Superior 

 

 
 

Da distribuição dos projetos aprovados na etapa de pré-seleção para os avaliadores ad hoc e comitê 

externo  
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1. Nesta etapa, serão direcionados os projetos pré-selecionados ao(s) avaliador(es). Para remanejar o projeto a pesquisadores contatados (de campus distinto 

ao do coordenador da proposta e do Chefe do NPPGI), acesse “Indicar Avaliador por Projeto”, no menu à esquerda do SUAP, no Módulo Pesquisa. Após 

ser carregada a listagem dos projetos, clique no botão “Selecionar Avaliadores”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pesquisa.prpgi@ifma.edu.br
mailto:inovacao.prpgi@ifma.edu.br


 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI) 
Contato: pesquisa.prpgi@ifma.edu.br / inovacao.prpgi@ifma.edu.br / (98) 3215-1794. 

2. Os Chefes terão à disposição a listagem de avaliadores disponíveis presentes no SUAP, com as respectivas áreas, podendo ser direcionado ao projeto um 

ou mais avaliadores.  
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3. Os representantes da Pesquisa nos campi têm acesso à situação de avaliação dos projetos aos quais direcionaram avaliadores (externos e/ou servidores). 

 

  

mailto:pesquisa.prpgi@ifma.edu.br
mailto:inovacao.prpgi@ifma.edu.br


 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI) 
Contato: pesquisa.prpgi@ifma.edu.br / inovacao.prpgi@ifma.edu.br / (98) 3215-1794. 

ANEXO I 

 

Dúvidas Frequentes 

 

- Ainda não se encerrou a etapa de pré-seleção, mas já desejo indicar os avaliadores. Posso fazê-lo? 

Sim. Pré-selecionados os projetos do seu campus, o Coordenador de Pesquisa pode designar os avaliadores, mas os indicados só poderão visualizar os projetos a ele 

designados durante a etapa de Seleção. 

 

- Até quantos avaliadores pode ser remanejado um projeto? 

Cada projeto pode ser apreciado por entre 1 e 5 avaliadores. 

 

- O prazo para avaliação está se encerrando e apenas um dos dois ou mais avaliadores para um projeto realizaram a avaliação. Como será gerado o resultado? 

Se nem todos os avaliadores para os quais foram remanejados os projetos realizarem a avaliação, o sistema computará aquelas que foram enviadas e calculará a média 

aritmética das notas enviadas. 
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