FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
TUTORIAL PARA CONSULTORES AD HOC

Nesse tutorial estão exemplificadas as duas etapas para atuação como consultor ad hoc. Numa
primeira etapa é necessário aceitar a proposta para realizar da avaliação. Na segunda etapa é
exemplificado os campos os devem ser preenchidos no OPP FAPEG para submissão do parecer.

1 - Aceitar ser consultor
Acessando o site LINK e realize o login utilizando os dados cadastrados:

Neste momento podem acontecer duas situações:
1. Ser direcionado para a Página inicial do PROPONENTE
2. Ser solicitado escolher em qual perfil deseja realizar o login
Para o caso 1 prossiga da seguinte maneira:
Click em PROPONENTE e em seguida click em Avaliador,
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Para o caso 2 prossiga da seguinte maneira:
Selecione o perfil AVALIADOR e click em Entrar,

Na Área de trabalho, será possível visualizar todas as chamadas em que foi selecionado como
consultor, encontre a CHAMADA PÚBLICA FAPEG N° 04/2019 - AUXÍLIO À PESQUISA
COLABORATIVA FAPEG-FAPESP click na seta para visualizar todas as propostas dessa
chamada direcionada ao seu perfil,
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Visualize a proposta para verificar se existe algum tipo de conflito de interesse que atrapalhe a
realização de um parecer imparcial

Click em Aceitar,

3

Em seguida, certifique-se novamente que não existe nenhum conflito de interesse que possa
impedir a avaliação imparcial da proposta. Certo de não existir conflito de interesse, click em
Confirmar,

Parabéns, tornou-se consultor da proposta, tenha cuidado com a Data-limite para avaliação,
agora podemos partir para a segunda etapa.

2 – Avaliar uma proposta
Click na proposta que deseja avaliar,
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Clicando no campo em destaque teremos acesso a todas as informações da proposta: dados
do proponente, dados da proposta, dados da equipe e etc.
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Após realizar a análise da proposta preencha o formulário disponível no LINK e prossiga com
os seguintes passos
O Formulário tem esse formato:
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Para a CHAMADA PÚBLICA FAPEG N° 04/2019 - AUXÍLIO À PESQUISA COLABORATIVA FAPEGFAPESP desconsidere Indicação de anterioridade, deixe em branco.
Na Etapa 1 apenas insira o formulário preenchido como anexo, pedimos que o nome do
arquivo seja o nome do proponente da proposta em caixa alta, exemplo: KAIQUE FERREIRA
HENRIQUE DE SOUZA

Na Etapa 2 selecione uma das três opções e escreva um breve resumo sobre a proposta

Se clicar em Salvar, suas alterações serão salvas, mas não submetidas à FAPEG, permitindo
assim, continuar a análise posteriormente.
Atenção: É de suma importância anexar formulário preenchido para realização do parecer.
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