
 

TUTORIAL PARA CORREÇÃO DOS PROJETOS PROPPEXI - Nº 01/2022 
SELEÇÃO DE PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2022/2023 

PROBIC - FUNADESP 
 
A Coordenadora de Pesquisa do Centro Universitário Tocantinense 

Presidente Antônio Carlos – UNITPAC, no uso de suas atribuições legais, por meio da 
Pro-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização –
ProPPExi, apresenta o tutorial para correção e/ou adequação dos projetos de Projetos de 
Iniciação Científica 2022/2023 (PROBIC – FUNADESP), aprovados conforme resultado 
final apresentado. 

 
1. Os professores pesquisadores que tiveram os projetos contemplados no 

PROBIC/FUNADESP devem verificar a necessidade ou não de realizar adequações e/ou 
correções nas propostas, onde os status se apresentam como:  

1.1. Aprovado pela FUNADESP: a proposta foi aprovada tal como se apresenta (não 
necessitando de nenhuma mudança). 

1.2. Favorável com modificações: a proposta contém lacunas, deficiências ou 
limitações que não comprometem sua viabilidade, necessitando aperfeiçoamento 
para ser aprovada. 

1.3. Favorável sob condições: a proposta apresenta deficiências estruturais em 
termos de aspectos tais como objetivos; metodologia; articulação objetivos – 
metodologia; articulação fundamentação teórica – objetivos – metodologia. 
Necessita de reformulações substanciais para ser aprovada. 
 
2. Para os projetos que precisam de alguma alteração deve-se seguir os passos 

apresentados abaixo: 
2.1. Acessar o sistema de submissão de projetos de pesquisa 

(https://coppexpesquisa.itpac.br/Account/Login) e entrar na aba de “PROJETOS 
SUBMETIDOS” (Ponto1) 

2.2. Na sequência deve-se entrar no campo destinado a edição do projeto (Ponto 2). 
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3. Para editar o projeto será utilizada a plataforma do UNITPAC, através 
SOMENTE do campo de comentário geral (Ponto 3). 

3.1. Para atender as especificações feitas pela FUNADESP, os comentários feitos 
isolados nos campos, devem ser DESCONSIDERADOS (Ponto 4). 
 

 
 

4. Nos comentários gerais deve-se atentar ao comentário feito pelo 
AVALIADOR 2, somente ele será considerado no momento de revisão das modificações 
(Ponto 5). 

4.1. O Avaliador 2 apresenta a transcrição dos comentários apontados pelo avaliador 
da FUNADESP e necessita que seja atendido todos os itens para que o projeto 
possa ser validado. 
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5. Após todas as correções no projeto o mesmo deve ser enviado para que a 
coordenação de pesquisa possa efetuar a troca de arquivos no sistema FUNADESP (Ponto 
6). 

 
 

6. As alterações devem ser realizadas conforme indicado no Avaliador 2 e a 
não adequação pode acarretar na recusa do projeto pela FUNADESP. 

7. Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização – ProPPExi. 

 
 

Araguaína, 01 de agosto de 2022. 
 
 

 
 
 
 

Profª. Ma. Mariana Matos Arantes 
Coordenadora de Pesquisa 

 Prof. Dr. Carlos Cicinato Vieira de Melo 
Pró-Reitor da ProPPExi 
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