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Introdução
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•O ciclo de vida de um projeto é 
composto de 2 fases:
• Planejamento

• Elaboração de um pré-projeto, passando por 
uma submissão de projetos, análise do 
projeto até sua real efetivação.

• Execução
• Projeto vira um CONTRATO ou um CONVÊNIO 

e nesse fluxo será possível as execuções dos 
projetos, no qual serão monitorados, 
alterados, inativados ou finalizados.
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Projetos



•Documento hábil para que a instituição 
desenvolva seus compromissos com 
entidades públicas de qualquer espécie, 
ou entre esta e organizações 
particulares, para a realização de 
objetivos de interesse comum dos 
partícipes.
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Convênios



• Partícipe: Interessados em estabelecer o 
convênio.

• Concedente: Concede recurso para 
celebração do convênio.

• Interveniente: Participa da celebração do 
convênio como intermediário, geralmente 
como financiadora.

• Executante: Entidade que executa o 
convênio.
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Entidades



Características

•Um convênio pode possuir mais de um 
partícipe e várias unidades 
interessadas, que serão beneficiadas 
com o convênio.

•Um convênio será classificado de 
acordo com sua finalidade e o seu 
documento será de um determinado 
tipo.
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Ações

•Unidade Orçamentária: Define uma 
unidade orçamentária para execução do 
orçamento deste convênio.

•Aditivo: Aumenta o valor do convênio 
bem como seu prazo de vigência.

•Cancelamento: Antes de o convênio ser 
firmado este pode ser cancelado.
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Portal Público e 
Administrativo
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Portal Público do SIPAC
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Portal Administrativo
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Portal Administrativo

•Usuário cadastrado: Qualquer usuário 
do sistema devidamente identificado.

•Acessa as funcionalidades:
• Consulta Geral de Projetos
• Fiscalização
• Planilha Orçamentária
• Pré-projeto
• Projeto/Plano de Trabalho
• Projetos da Unidade
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• Similar a Consulta Geral de Projetos do 
Portal Público do SIPAC.

• Esta funcionalidade permite que o 
usuário realize uma consulta por 
projetos previamente cadastrados no 
SIPAC, bem como visualize os detalhes 
de um determinado projeto e/ou 
imprima-o conforme desejado. 
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Consulta Geral de Projetos
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Projeto / Plano de Trabalho

•Acompanhar Tramitação Online

•Alterar Projeto

•Membros da Equipe de Trabalho

• Submeter Projeto
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Acompanhamento de Tramitação 
Online
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Membros da Equipe de Trabalho



Submissão de Projeto
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•Permitir aos usuários SIPAC criar um 
projeto (por contrato ou convênio) e 
especificar todos recursos e 
necessidades do projeto.

•Neste caso de uso é possível detalhar 
despesas financeiras, Recursos 
Humanos, necessidade de obras, 
origem de recursos e etc.
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Objetivo
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Submeter Projeto



• São listados todos os projetos em 
elaboração do usuário para permitir a 
continuidade do cadastro.
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Submeter Projeto



Passo 1: Dados Preliminares

• Tipo do Projeto: 
• Tipo: Refere-se à atividade desenvolvida no 

projeto

• Subtipo: Refere-se a subcategoria do tipo de 
projeto, depende do tipo escolhido

• Âmbito do Projeto:
• Nacional

• Internacional
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Passo 1: Dados Preliminares
• Natureza do Projeto: A natureza do projeto 

pode ser financeira (deverá ser informado 
também o tipo de captação de recursos) ou 
não.

• Tipo de Captação de Recurso: O projeto 
pode conter recursos financeiros - quando 
envolver tais recursos, o plano de aplicação 
deve ser  devidamente preenchido de 
acordo com as modalidades de aplicação -
ou não - caso não disponha desses recursos.  
Caso a natureza do projeto seja financeira, 
deverá ser informado também o tipo de 
captação de recursos. 29
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Passo 2: Projeto

•Projeto Acadêmico: Caso o projeto não 
seja do tipo Desenvolvimento científico 
tecnológico ou institucional, ou seja, 
projetos de pesquisa etc., estes deverão 
ser informados no SIGAA para que seja 
realizado um vínculo com o SIPAC.
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Passo 3: Recursos Humanos

• Equipe do Projeto: Nessa etapa serão 
informados dados sobre TODA a equipe 
que participará do PROJETO.
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• Entidades Envolvidas e Responsáveis: 
Nessa etapa serão informados dados 
sobre as entidades envolvidas 
(contratantes e contratados), bem como 
sobre os responsáveis pelas mesmas e 
os partícipes do projeto.
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Passo 4: Contratado e Contratante



36



Passo 5: Cronograma de Execução

•Cronograma de Execução (METAS): 
Cadastro de todas as etapas e seus 
respectivos prazos de execução 
necessárias para a realização das 
atividades do projeto.
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Passo 6: Plano de Aplicação

•Plano de Aplicação: discriminar todos 
os recursos financeiros (Rubricas) de 
acordo com a modalidade de aplicação

•Para cada item do Plano de Aplicação 
deve ser feito o detalhamento da 
despesa
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Detalhamento da Rubrica
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Passo 7: Cronograma de Desembolso 
(projeto de natureza financeira)

•Cronograma de Desembolso: 
discriminar forma de desembolso dos 
recursos financeiros, se mensal, 
trimestral, anual, por exemplo: compra 
de insumos para laboratório; compra de 
material bibliográfico etc.
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Passo 8: Resultados Acadêmicos 
Esperados

•Resultados acadêmicos: Especificar os 
resultados concretos que o projeto se 
compromete a produzir.
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Passo 9: Anexar Documentos

•Anexar Documento: É possível anexar 
vários tipos de documentos ao projeto.     
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Passo 10: Confirmação

•Nesse passo todos os dados informados 
deverão ser conferidos, e estando os 
mesmos corretos, deve-se confirmar a 
criação do projeto. 

•O projeto só poderá ser impresso após 
autorização do chefe da sua unidade.
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Confirmação do Cadastro
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Projetos e Convênios
Dúvidas? Perguntas?
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