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6) Logar no sistema

O usuário deve logar no sistema RAD através do portal IDUFF   com CPF e login

Abrirá então a seguinte tela:

Nesta tela , o usuário encontrará os vínculos que lhe pertence. 
Um usuário pode ter mais de um vínculo. Por isso ele deve escolher o vínculo que queira 
entrar, clicando em cima do nome do vínculo. 
Vínculos: Professor , Coordenador , Funcionário, Chefe de Departamento .
- Para acessar menu de Docente (Docente, Atividades, Atividade de Projetos, Produto, 
Emissão  do  RAD-PDF,  Outros  Serviços),  o  usuário  deve  selecionar  o  vínculo 
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"PROFESSOR". 
– Para acessar menu de Departamento (Projetos, Auxiliares, Emissão do RAD-PDF, 

Suporte)  ,  o  usuário  deve  selecionar  o  vínculo  "FUNCIONÁRIO", 
"COORDENADOR" ou "CHEFE DE DEPARTAMENTO"
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7) Projetos

Aqui  neste  item iremos abordar  sobre o projeto  de ensino como exemplo e somente 
explanaremos as pequenas diferenças existentes entre os outros tipos de projetos, já que 
todos possui campos semelhantes.

Menu: Projeto
Item de Menu: Projeto de Ensino
Item de Menu: Projeto de Extensão
Item de Menu: Projeto de Pesquisa
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Neste  menu  você  poderá  incluir, 
alterar,  visualizar  e  excluir  os 
projetos  de  ensino  de  seu 
departamento
Ao  clicar  em  Projeto  de  Ensino, 
apresentará  uma  tela  contendo 
“Incluir  Novo  Projeto  de 
Ensino”,  “Listar  Projeto  de 
Ensino  por  Docente”  “Listar 
Projeto  de  Ensino  por 
Departamento”



7.1) Incluir Projeto
Menu Projeto de Ensino: Incluir Novo Projeto de Ensino
Menu Projeto de Extensão: Incluir Novo Projeto de Extensão
Menu Projeto de Pesquisa: Incluir Novo Projeto de Pesquisa

Para não cadastrar projetos iguais, o sistema irá verificar inicialmente se já existe títulos 
similares ao que foi digitado. Se ele desejar cadastrar com aquele mesmo nome, é só 
continuar clicando no botão “Continuar Inclusão”.
Ex.:
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Campos de projeto para a inclusão:
1. Digite o Nome ou a Matrícula SIAPE do Docente Responsável pelo Projeto - 

digite a matrícula SIAPE, nome ou parte de nome do docente responsável pelo 
projeto. Este campo  é obrigatório. 

2. Usuário o qual registra este projeto: (digite nome ou matrícula SIAPE e clique 
em Buscar) -  digite a matrícula SIAPE, o nome ou parte do nome do usuário que 
está cadastrando o projeto . Este campo é obrigatório.

3. Título -  Digite o nome do projeto de ensino.  Este campo é obrigatório.
4. Resumo  do  Projeto  – digite  todas  as  informações  do  projeto. Este  campo  é 

obrigatório.
5. Selecione o Financiamento – selecione o financiamento do projeto . Este campo 

é obrigatório.
6. Data inicial – digite a data inicial do projeto. Formato para digitação (dd/mm/aaaa).  

Este campo é obrigatório.
7. Data  final –  digite  a  data  de  término  do  projeto.  Formato  para  digitação 

(dd/mm/aaaa).
8. Data  de  aprovação –  digite  a  data  de  aprovação  do  projeto  .  Formato  para 

digitação (dd/mm/aaaa). Este campo é obrigatório.
9. Situação -  Selecione a situação que estiver de acordo com o projeto.  Este 

campo é obrigatório.
10.OBS.:  Caso você selecione a situação CONCLUÍDO, é obrigatória incluir  a 

DATA FINAL.
11. Carga horária prevista – digite a quantidade de horas gastas no projeto

OBS.: Estas horas não são computadas nas horas das atividades.
12. Localidade –  Selecione  a  localidade  onde  ocorreu  o  projeto.  Este  campo  é 

obrigatório.
13. Nível Acadêmico –  Selecione o nível acadêmico onde o projeto está vinculado. 

Para cada localidade há uma lista de níveis acadêmicos.
14. Curso – Selecione o curso o qual o projeto está vinculado. Para cada localidade e 

nível acadêmico estão vinculados os cursos.
15.  Valor do Projeto –  digite  o  valor  aplicado na concepção do projeto.  Formato 

(00,00)
16. Tipo de Moeda – selecione o tipo de moeda do valor do projeto
17. Digite o Nome ou a Matrícula SIAPE do Docente Colaborador do Projeto – 

Adicionar docente(s) da UFF que participaram do projeto como colaborador.
18. Participantes do projeto (exceto docentes) -  digite a função (de modo geral) das 

pessoas que participaram do projeto com exceção dos docentes.
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Para  adicionar  docente(s)  que  participaram  do  projeto  como  colaborador,  realize  as 
seguintes funções:

ATENÇÃO: ESTE PROCEDIMENTO SERVER PARA OS TRÊS TIPOS DE PROJETO 
(ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA)
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1º)  Digite  o  nome  ou 
matrícula SIAPE do docente 
que  colabora  no  projeto  e 
clique em BUSCAR
Aparecerá  uma  mensagem 
dizendo  para  selecionar  o 
nome  do  docente 
colaborador

2º) Selecione o nome do 
docente  desejado  e 
clique  no  botão 
ADICIONAR.  Aparecerá 
uma mensagem dizendo 
que  o  docente  foi 
incluído  com  sucesso  e 
abaixo,  aparecerá  o 
nome  do  docente  com 
sua  respectiva  matrícula 
SIAPE

Caso  desejar  EXCLUIR  o 
docente  ,  clique  no  ícone 
de  excluir  na  linha  do 
docente  desejado. 
Aparecerá uma mensagem 
de  docente  excluído  com 
sucesso.



EXCEÇÃO:
Menu Projeto de Extensão: Incluir Novo Projeto de Extensão
Classificação - Selecione o tipo de projeto de extensão. Este campo é obrigatório.
Menu Projeto de Pesquisa: Incluir Novo Projeto de Pesquisa
Área  de  Conhecimento  1 -   Selecione  a  área  de  conhecimento  correspondente  ao 
projeto de pesquisa. campo obrigatório.
Área  de  Conhecimento  2  -   Selecione  a  área  de  conhecimento  correspondente  ao 
projeto de pesquisa
Nome da Linha de Pesquisa - Digite o nome ou parte do nome da linha de pesquisa e 
clique no botão Buscar. Aparecerá uma mensagem pedindo para que você selecione a 
linha de pesquisa desejada. Ao selecioná-la, clique no botão adicionar. Aparecerá uma 
mensagem dizendo que a linha de pesquisa foi incluída com sucesso.

14



7.2 ) Listar Projeto (por Docente ou por Departamento)

Menu Projeto de Ensino: Listar Projeto de Ensino Por Docente
Menu Projeto de  Extensão: Listar Projeto de Extensão Por Docente
Menu Projeto de Pesquisa: Listar Projeto de Pesquisa Por Docente
O departamento só poderá visualizar os projetos  dos docentes pertence ao seu 
departamento.
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Digite o nome ou a matrícula 
SIAPE do docente e clique no 
botão Buscar. Aparecerá uma 
mensagem pedindo para que 
você  selecione  o  nome  do 
docente.  Selecione  o  nome 
do docente desejado e clique 
no botão Prosseguir.
Aparecerá uma lista contendo 
todos  os  projetos  de  ensino 
do docente desejado.



Menu Projeto de Ensino: Listar Projeto de Ensino por Departamento
Menu Projeto de Extensão: Listar Projeto de Extensão por Departamento
Menu Projeto de Pesquisa: Listar Projeto de Pesquisa por Departamento

O departamento só poderá visualizar os seus projetos
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7.2.1) Excluir Projeto (por Docente ou por Departamento)

Menu: Projeto Ensino
Item de Menu: Listar Projeto de Ensino por Docente e Listar Projeto de Ensino por 
Departamento

Menu: Projeto Extensão
Item de Menu: Listar Projeto de Extensão por Docente e Listar Projeto de Extensão 
por Departamento

Menu: Projeto Pesquisa
Item de Menu: Listar Projeto de Pesquisa por Docente e Listar Projeto de Pesquisa 
por Departamento

Botão: Excluir

- Selecione o projeto desejado e verifique se deseja excluí-lo. 
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7.2.2) Visualizar Projeto (por Docente ou por Departamento)

Menu: Projeto Ensino
Item de Menu: Listar Projeto de Ensino por Docente e Listar Projeto de Ensino por 
Departamento

Menu: Projeto Extensão
Item de Menu: Listar Projeto de Extensão por Docente e Listar Projeto de Extensão 
por Departamento

Menu: Projeto Pesquisa
Item de Menu: Listar Projeto de Pesquisa por Docente e Listar Projeto de Pesquisa 
por Departamento

Botão: Visualizar

18



7.2.3) Editar Projeto (por Docente ou por Departamento)

Menu: Projeto Ensino
Item de Menu: Listar Projeto de Ensino por Docente e Listar Projeto de Ensino por 
Departamento

Menu: Projeto Extensão
Item de Menu: Listar Projeto de Extensão por Docente e Listar Projeto de Extensão 
por Departamento

Menu: Projeto Pesquisa
Item de Menu: Listar Projeto de Pesquisa por Docente e Listar Projeto de Pesquisa 
por Departamento

Botão: Editar
Todos os dados do projeto selecionado virão preenchidos e você poderá realizar qualquer 
alteração. Ao alterar, clique no botão salvar.
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8) Linha de Pesquisa

Aqui você poderá cadastrar as linhas de pesquisa de origem de seu departamento.

Menu: Linha de Pesquisa
Item de Menu: Incluir Nova Linha de Pesquisa

Menu: Linha de Pesquisa
Item de Menu: Listar Linhas de Pesquisa
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Digite  o  nome  da  linha  de 
pesquisa  e  clique  o  botão 
SALVAR

Nesta  seção  o  departamento 
poderá  excluir,  editar  e 
visualizar as linhas de pesquisa 
cadastradas.



Menu: Listar Linha de Pesquisa
Item de Menu: Excluir

Menu: Listar Linha de Pesquisa
Item de Menu: Editar

Menu: Listar Linha de Pesquisa
Item de Menu: Visualizar
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Selecione  a  linha  de 
pesquisa  desejada  para 
excluir.  Abrirá  esta  tela  ao 
lado.  Verifique  se  as 
informações  estão  corretas. 
Caso  estejam,  clique  no 
botão EXCLUIR.

Selecione  a  linha  de 
pesquisa  desejada  para 
excluir.  Abrirá  esta  tela  ao 
lado.  Faça  a  alteração 
desejada  e  clique  no  botão 
EDITAR.

Selecione  a  linha  de 
pesquisa  desejada  para 
excluir.  Abrirá  esta  tela  ao 
lado. Para retornar, clique no 
botão VOLTAR.

VOLTAR



9) Emissão do RAD – em PDF
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10) Fale Conosco

A ferramenta FALE CONOSCO tem objetivo do usuário entrar em contato com o Gestores 
do Sistema ou o  Suporte  Técnico  e  retirar  suas dúvidas.  Para  isso,o  usuário  deverá 
preencher  o  formulário  e  clicar  no  botão  ENVIAR.  Dentro  de  três  dias  do  envio  do 
formulário, o usuário será respondido.
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