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Data de Resposta 19/12/2017 13:41

Tipo de Resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de Resposta Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta
Prezada Jussara,

Seguem respostas do seu pedido de informação:

1- Quando o sistema foi adquirido?

Resposta. O Convênio de Execução Descentralizada foi assinado em 
17/12/2014.

 

2- Houve investimento financeiro (pagamento) pelo uso do sistema ou foi 
adquirido através de algum tipo de cooperação?

Resposta. Houve contrapartida financeira referente a transferência dos 
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Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo solicita informações sobre ferramenta tecnológica utilizada para 
gerenciamento dos Programas de I.C.

Detalhamento Sobre o sistema  SIGAA de informação utilizado nesse órgão, mais 
especificamente o módulo “PESQUISA”, solicito o fornecimento das 
seguintes informações:

1- Quando o sistema foi adquirido?
2- Houve investimento financeiro (pagamento) pelo uso do sistema ou foi 
adquirido através de algum tipo de cooperação?
3 – Sobre o módulo “PESQUISA”, que gerencia os programas de 
Iniciação Científica e Projetos de pesquisa, está sendo utilizado  
totalmente ou parcialmente pelo órgão (ou seja, todas as funcionalidades 
estão sendo utilizadas ou somente parte delas)? 
Se SIM, desde quando? Se NÃO, quais os motivos?
4 – Ainda sobre o módulo “PESQUISA”   foi necessário (ou seria, no caso 
do instituto não utilizar este módulo ) alterações e/ou customizações para 
sua utilização? 
 4.1 – Caso tenham sido realizadas alterações/customizações no sistema, 
quais foram basicamente?
5 – Foi necessário alterar Normas, processos ou procedimentos do órgão, 
para adequar ao módulo “pesquisa”?
6 – Em sua opinião, o módulo “PESQUISA” atendeu às necessidades de 
gerenciamento dos Programas de Iniciação Científica e projetos de 
pesquisa? Se sim, em sua totalidade ou parcialmente?
7 – A instituição utiliza outra ferramenta tecnológica/sistema específico 
para gerenciar os Programas de Iniciação científica/projetos de pesquisa? 
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direitos de utilização do SIGAA com o objetivo de, em conjunto e de 
acordo com as regras estabelecidas no convênio, viabilizar a execução 
do projeto.

 

3 – Sobre o módulo “PESQUISA”, que gerencia os programas de 
Iniciação Científica e Projetos de pesquisa, está sendo utilizado  
totalmente ou parcialmente pelo órgão (ou seja, todas as funcionalidades 
estão sendo utilizadas ou somente parte delas)? 

Se SIM, desde quando? Se NÃO, quais os motivos?

Resposta: Não está sendo utilizado. A prioridade de implantação definida 
pela Gestão do IF Baiano foi a implantação dos módulos de ensino 
(Técnico, Técnico Integrado e Graduação). Devido à escassez de mão 
de obra para o processo de implantação, os módulos secundários (a 
exemplo do Pesquisa) estão sendo testados na sua integralidade de 
acordo com a disponibilidade dos servidores das áreas de negócio e TI.

 

4 – Ainda sobre o módulo “PESQUISA”   foi necessário (ou seria, no 
caso do instituto não utilizar este módulo ) alterações e/ou 
customizações para sua utilização? 

Resposta: Até o momento não foram realizadas customizações. Algumas 
possíveis (não impeditivas para utilização) foram detectadas no processo 
de análise/estudo do módulo.

 

4.1 – Caso tenham sido realizadas alterações/customizações no sistema, 
quais foram basicamente?

Resposta: Não foram realizadas customizações.

 

5 – Foi necessário alterar Normas, processos ou procedimentos do 
órgão, para adequar ao módulo “pesquisa”?

Resposta: Essa demanda só será detectada a partir do momento que o 
Modulo Pesquisa for utilizado na sua totalidade; para isso como foi 
relatado na questão 3 faz-se necessário a implantação total do módulo 
de ensino, bem como o de TAE, visto que tem chamadas internas da 
PROPES que todos servidores e alunos podem acessar então para isso, 
faz-se necessário que toda comunidade acadêmica esteja cadastrada no 
SIGAA.

6 – Em sua opinião, o módulo “PESQUISA” atendeu às necessidades de 
gerenciamento dos Programas de Iniciação Científica e projetos de 
pesquisa? Se sim, em sua totalidade ou parcialmente?

Resposta: A priori, acreditamos que atende a maioria das necessidade 
de gerenciamento. Contudo essa resposta só será mais contundente 
quando o modulo pesquisa estiver em pleno funcionamento.

7 – A instituição utiliza outra ferramenta tecnológica/sistema específico 
para gerenciar os Programas de Iniciação científica/projetos de 
pesquisa? 

Resposta: Sim. já foram testadas outras ferramentas a exemplo do SRAI 
(Sistema de Registro e Acompanhamento de Ações Institucionais) mas 
que houve dificuldade de utilização por parte da comunidade acadêmica.

-----fim das respostas-----

Cordialmente,

Tamilis Cerqueira



 

Responsável pela Resposta Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

gabinete-chefia
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Não
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