Instruçções para emissão de
d declara
ação de
particcipação/co
oordenaçção em pro
ojetos
(versãoo 2.1 ‐ 26/Fevv/2014)

A partir de 1.º/Fev/2
2012, as deeclarações de
e participaçã
ão/coordenaação em pro
ojetos
(exceeto PIC em an
ndamento) poderão
p
ser eemitidas pelo próprio pa
articipante, ddesde que se
eja um
usuárrio ativo cad
dastrado no SGP ‐ Sistem
ma de Gestão de Projeto
os e que o pprojeto esteja em
andamento, susp
penso temporariamentee, com pend
dência ou co
oncluído. As demais situ
uações
impedem a emisssão da declarração pelo pparticipante.
A seguir, são apresentados os passsos para em
missão da decclaração de pparticipação:
11. Acesse o site do SGP: www.sgp.ueem.br;
22. Na páginaa inicial, loca
alize o link paara projetos de iniciação
o científica, m
mesmo que queira
q
uma declaração de prrojeto de pe squisa docen
nte, conform
me figura abaaixo:

33. Na tela seeguinte, info
orme o seu CCPF e senha.

44. Após fazeer o login no sistema, cliqque no menu
u "Meus Projjetos", "Exib ir".

55. Após apaarecer a lista
a, que está em ordem decrescente
d
de projeto (do mais re
ecente
para o mais antigo), verifique
v
a ssituação do mesmo
m
na pe
enúltima colluna da direiita. Se
a situação estiver "Em andamennto", "Suspen
nso tempora
ariamente", "Com pendê
ência"
ou "Conccluído", você poderá em
mitir a decllaração. Caso contrário,, somente a PPG
poderá emiti‐la,
e
pois pode haaver algumaa solicitação
o pendente que precissa ser
analisadaa, então esssa funcional idade fica bloqueada
b
para
p
os partticipantes atté ser
resolvida.
66. Clique naa linha da tabela
t
ondee aparecem os dados do
d projeto ddesejado. Na
a tela
seguinte,, procure a seção onde aaparecem oss nomes dos participantees. Veja se o ícone
semelhan
nte ao mostrado abaixo aparece na linha refere
ente ao seu nome. Se estiver
e
disponíveel, clique nelle e a declarração será exxibida em ou
utra janela ddo seu naveggador.
Basta imp
primi‐la ou salvá‐la para uso posterio
or.

Observvações imporrtantes:
•

•

O seu nave
egador deve estar configgurado para permitir popp‐up's do SG
GP e
ter o plugin para exibi r arquivos PDF
P instalado
o. Caso conttrário, você não
n
conseguirá visualizar a declaração.
nadores/orieentadores po
oderão emitiir declaraçãoo para qualquer
Os coorden
participante do projeeto. Os de
emais só poderão
p
em
mitir a próp
pria
a
na linha do resspectivo nom
me.
declaração. Neste caso o ícone só aparecerá

Para prob
blemas técnicos, entre em
m contato pe
elo telefone 3011‐4254, no período da
d
tardee.

