Submissão de Plano

Objetivo
Este manual tem como objetivo auxiliar as chefias das unidades
a submeterem planos de atividades para selecionar bolsistas
PRODAP.

Tópicos
1. Submetendo um plano de atividades
2. Acompanhar os planos de atividades
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1. Submetendo um plano de atividades
Para dar início ao processo de submissão de um plano de
atividades você deve acessar o SIGAA (sigaa.ufs.br) e selecionar
obrigatoriamente o vínculo de chefia que você possui, pois a
submissão de planos é restrita à chefias de unidade.

Após entrar no sistema, você deve selecionar o módulo AÇÕES
ACADÊMICAS INTEGRADAS para começar o cadastro do
plano.
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1. Submetendo um plano de atividades

Na tela inicial do módulo, você verá algumas opções. Para dar
início a submissão do plano clicar na opção SUBMETER PLANO.

Ao clicar em submeter plano você será direcionado à tela abaixo
para inserir os dados do plano da sua unidade.
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1. Submetendo um plano de atividades

Iremos explicar cada opção nessa tela do cadastro logo abaixo.

1 – O título do plano que será exibido no sistema
2 – O edital ao qual o plano ficará vinculado
3 – Você pode baixar o arquivo do edital selecionado
4 – Você deve inserir uma justificativa para submissão desse plano
5 – Quais as atividades que devem ser desenvolvidas por quem se inscrever nesse
plano
6 – Quem coordenará esse plano de atividades (indicado deve estar lotado na
unidade que está submetendo o plano)
7 – Informações referentes ao processo seletivo
8 – Você pode limitar a inscrição por curso, é possível adicionar mais de um
9 – Ao inserir todas as informações desejadas basta clicar nesse botão para
submeter o plano e ir para análise da PROEST
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2. Acompanhando os planos de atividades
Após a submissão do plano, a equipe da PROEST fará a análise e
dará um parecer sobre a solicitação, o coordenador do plano
pode acompanhar a situação dessa submissão selecionando a
opção MEUS PLANOS DE ATIVIDADES

Os planos aos quais o coordenador for o responsável serão
listados nessa tela, é possível visualizar os dados do plano
submetido , corrigir o plano caso a PROEST tenha devolvido
para correção e visualizar o andamento do processo seletivo
após a aprovação do plano de trabalho e distribuição das bolsas.

Caso a situação do seu plano seja DEVOLVIDO PARA
CORREÇÃO, o ícone de corrigir plano ficará visível, você deve
clicar nele e verificar qual foi a correção solicitada pela PROEST.
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Ao clicar para corrigir o plano, a tela é praticamente a mesma da
exibida no momento inicial da submissão, a única diferença é
que possível verificar a observação que a PROEST deixou no
final da tela, que indica as correções que devem ser feitas para o
plano ser aprovado.

Na tela de correção, os únicos dados que não podem ser
mudados são: o edital selecionado e o coordenador do plano.
Após fazer as correções necessárias, você deve clicar no botão
SALVAR ALTERAÇÕES E SUBMETER PLANO.
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