
Docente identifica 
necessidade de 

cadastro no Sisgen

Docente solicita à 
Agetic instalação 

remota do módulo 
de segurança do 

Sisgen no 
navegador dos 

computadores da 
UFMS, pelo Ramal 

7292

Docente cadastra 
dados pessoais no 
Sisgen. Ao final do 
cadastro dos dados 
pessoais, o docente 
responde “sim” em 
“Possui vínculo com 

instituição 
nacional:”, e insere 
o CNPJ 15.461.510/
0001-33, instituição 

“UFMS”

Docente aguarda a 
confirmação do 

vínculo pela SECEP/
PROPP antes de 

cadastrar seu 
projeto

Sistema Sisgen 
envia e-mail 

automático para os 
secretários da 

SECEP/PROPP com a 
solicitação de 

vínculo

SECEP acessa o 
Sisgen e verifica se o 

docente possui 
vínculo permanente 

com a UFMS na 
função de docente 

no Portal da 
Transparência ou 

via PROGEP

SECEP confirma no 
Sisgen o vínculo do 

solicitante

Conforme?

I.N. PROPP n° 5/
2018, item 4.1.5: se 
for técnico, SECEP 

verifica se o mesmo 
é coordenador de 
projeto ou se faz 

parte do projeto a 
ser cadastrado 

como membro da 
equipe de pesquisa. 
Alunos não podem 
realizar o cadastro. 

Conforme?

SECEP cancela o 
vínculo e avisa ao 
solicitante por e-

mail.

Sistema Sisgen 
envia e-mail 

automático para o 
docente 

confirmando o 
vínculo

Docente acessa o 
Sisgen, escolhe o 
“Tipo de usuário” 

“UFMS” e realiza o 
cadastro.

SIM

NÃO

NÃO

SIM

Antes de cadastrar o acesso, o docente deve 
verificar, referente à Lei 13.123/2015, no site 
da PROPP, no mínimo:

 I.S. PROPP n° 5/2018
 Cartilha para a academia
 Manual de cadastro no Sisgen
 Possibilidade de Termo de 

Compromisso para projetos antigos 
que não foram regularizados até 06/
11/2018. ou possibilidade de optar, 
caso se enquadre, em algumas das 
prorrogações

 Se o cadastrante é coordenador do 
projeto da UFMS

Fluxograma de cadastro de acesso

Verificar na IN PROPP n° 5/
2018 quando o cadastro 
não deve ser feito com 
vínculo à UFMS, para o 

caso de projetos de outras 
instiuições das quais o 
pesquisador faça parte


