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SUAP – MÓDULO PESQUISA 
AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

 

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

 

 
Para avaliadores do quadro de servidores do IFMA e avaliadores externos 
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1. As avaliações para projetos submetidos nos Editais de Pesquisa e Inovação lançados pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFMA 

são feitas através do sistema SUAP (http://suap.ifma.edu.br). 

 

2. Avaliadores pertencentes ao quadro de servidores do IFMA efetuam login com a matrícula SIAPE e a senha previamente cadastrada. Avaliadores de 

outras instituições, por sua vez, fazem seu primeiro acesso ao sistema preenchendo no campo usuário o seu CPF, a senha é ifma.CPF 
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3. Avaliadores já cadastrados no SUAP (servidores e externos) que desejarem participar do banco de dados de avaliadores no sistema, devem acessar o 

Módulo Pesquisa pelo menu lateral do sistema e, no submenu Projetos, escolher a opção “Tornar-se avaliador”. 

 

 

4. A página que será carregada compreenderá o cadastramento das áreas de conhecimento do avaliador. Clicando no botão destacado abaixo, poderá 

escolher as áreas em que deseja atuar como avaliador. 
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5. O avaliador, então, terá acesso à lista com as áreas de conhecimento, podendo marcar uma ou mais opções. 
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6. Após marcadas as opções de áreas desejadas, clica-se em “Confirmar”. 

 

 

7. Escolhidas as áreas, o avaliador deve clicar em “Salvar”, e – a partir de então – as opções marcadas constarão abaixo, listadas nas “Áreas de Conhecimento 

do Servidor”. 
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8. Para avaliar o(s projeto(s) a ele direcionado(s), o avaliador clica em “Avaliar Projetos”, no Módulo Pesquisa do SUAP, e escolhe o Edital correspondente. 
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9. O avaliador terá a listagem de projetos a ele remanejados para o Edital selecionado. Ele, primeiramente, deve acessar cada projeto através do botão 

“Visualizar”, também podendo clicar em “Imprimir”, permitindo-lhe ter acesso às informações do projeto para impressão, examinando, deste modo, com 

mais praticidade o conteúdo da proposta para quando for avaliá-la. Caso haja alguma proposta designada ao avaliador e ele não desejar avaliá-la, deverá 

clicar no botão “Recusar avaliação do projeto”, abaixo destacado. 

 

 

 

10. Ao visualizar a proposta ou clicando-se na versão para impressão, detalhes de autoria e equipe executora para o projeto estarão automaticamente 

camufladas pelo sistema, constando apenas o campus daquele que o submeteu. 

 

[visualização padrão] 
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[versão para impressão] 
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11. Os critérios especificados ao se clicar no botão “Avaliar” são aqueles presentes nos anexos do Edital, constando para cada um a nota correspondente. 

Abaixo há as caixas em que o avaliador detalha a nota escolhida por meio de seu Parecer. 
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12. Realizada a avaliação, na lista de projeto(s) direcionado(s) àquele avaliador, constará o cálculo da nota. Enquanto o prazo para avaliação estiver 

vigente, o avaliador poderá atualizar e modificar o que considerar pertinente na avaliação previamente enviada no SUAP. 
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