
TUTORIAL PARA CADASTRO DOS PROJETOS DE APOIO AO ESTUDANTE 

QUILOMBOLA (PAEQUI) E ÍNDIGENA (PAIND) NA PLATAFORMA 

SISPROL 

 

Todos os coordenadores dos projetos de apoio ao estudante quilombola (PAEQUI) 

e indígena (PAIND) deverão:  

Cadastrar o projeto de apoio ao estudante no SISPROL seguindo as etapas descritas 

neste tutorial:  

Acessar o SISPROL com seu login e senha: 

 

Selecionar o Programa de Apoio (PAIND ou PAEQUI) a qual o projeto será inscrito: 

 

Etapa 1: Cadastrar a estrutura do projeto 

 



Nessa etapa o Coordenador deverá informar: 

a) Título: 

 

b. Curso de Graduação no qual atua: Informar o curso ao qual o projeto está 

vinculado. 

 

c. Unidade e Subunidade Acadêmica: informar a faculdade e o Instituto aos quais o 

projeto está vinculado. 

 

d. Introdução: Informar uma introdução para o Projeto. 

  

e. Justificativa: justificar a necessidade do Projeto. 



 

f. Especificação das atividades teóricos práticas: informar as atividades que serão 

desenvolvidas durante a execução do projeto. 

 

g. Avaliação: informar como serão avaliados os resultados do projeto. 

 

 

h. Cronograma das Atividades 

 

Etapa 2: Após cadastrar a estrutura do projeto, os coordenadores deverão selecionar no 

menu "cadastrar" a opção de bolsa voluntária e informar o número de apoiadores 

voluntários aprovados (caso existam). 



 

a. Avançar clicando o número de apoiadores correspondentes 

 

b. Em seguida deverão informar no campo "plano de trabalho" um plano sucinto para 

cada um dos apoiadores e marcar os 17 quadrados que correspondem a cada um dos 

meses de atividades que aparecem abaixo do campo "plano de trabalho". 

 

 

Etapa 3: Após cadastrar a estrutura do projeto, e a quantidade de monitores voluntários 

(caso hajam), os Coordenadores deverão selecionar no menu “cadastrar” a opção 

orçamento> bolsa e informar o número de apoiadores remunerados que ficou definido 

para cada apoiador, seguindo o número total de vagas do edital. 

Obs.: Cabe destacar, que como não houve o preenchimento total das bolsas, é provável 

que em alguns grupos o número de aprovados seja menor do que definido para o 

projeto. Apesar disso, na hora do cadastro é fundamental que a quantidade de bolsistas 

seja definida com base no total de vagas disponíveis e definida em cada grupo e não no 

total de selecionados. 



 

a. Avançar clicando o número de bolsistas correspondentes. 

 

b. Como no apoiador voluntário, o coordenador deverá informar no campo "plano de 

trabalho" um plano sucinto para cada um dos apoiadores e marcar os 17 quadrados que 

correspondem a cada um dos meses de atividades que aparecem abaixo do campo 

"plano de trabalho". 

 

 



Etapa 4: Após cumprir a etapa anterior o orientador deverá se cadastrar como 

coordenador do projeto de monitoria, para tal deverá clicar na opção cadastrar> 

membro da equipe. 

 

a. Informar no Campo "CPF" o número do seu CPF, em seguida clicar em "avançar": 

 

b. Informar nos campos em branco as informações do orientador tais como: e-mail, 

telefone etc. 

 

Etapa 5: Após cumprir a etapa anterior o orientador deverá cadastrar o cronograma do 

projeto, para tal deverá clicar na opção cadastrar > cronograma de execução. 



 

a. Em seguida descrever sucintamente as atividades a serem desenvolvidos no projeto e 

informar no campo "início" (1º mês) e no campo "término" (3º mês). 

 

Etapa 6: Após cumprir todas as etapas anteriores clicar na opção "enviar projeto" e 

após isso aparecerá um texto informando que o projeto foi enviado com sucesso. 

 


