
Como Prorrogar Projeto

de Pesquisa no Fluig



Como anexar 

arquivos no 

Projeto

Atualizando a 

equipe do 

projeto

Clique no ícone referente a etapa que você deseja 
acessar:

Como enviar 

meu projeto

Acessando o 

Fluig

Como acessar 

meu projeto

Como solicitar 

algum ajuste 

com UAPPG

Contatos Equipe 

Projetos de 

Pesquisa



Acessar site fluig:

https://bpm.asav.org.br/portal/p/1/ho

me

Utilizar seu login (sem o

@unisinos.br) e senha do Minha

Unisinos

OBS: Professores que usam

MacBook – acessar através Google

Chrome ou Safari

https://bpm.asav.org.br/portal/p/1/home


Para acessar a solicitação de seu projeto:



Tarefas a Concluir



Na aba “Anexos”, inserir os documentos referente a 
prorrogação do projeto:

Você pode clicar em “carregar arquivos” ou

simplesmente arrastar o arquivo desejado

Obs: se não for possível anexar documentos, ir na aba “Complementos” e

verificar se possui um botão preto “movimentar”. Se sim, clicar neste

botão e aí sim poderá ser feita a inclusão do anexo no projeto



Obs: Bolsistas IC não são incluídos na equipe do projeto

Após anexar o documento, o professor pode fazer atualizações 

na equipe do projeto, se necessário:

Aqui são inseridos apenas os participantes vinculados à Unisinos



Clicar em “Adicionar” para inserir integrantes externos à Unisinos:

Ao clicar, irá abrir os campos abaixo:



Como classificar as funções dos participantes da equipe no Fluig:

Função do Integrante Função no Fluig

Equipe do

Projeto

Pesquisador coordenador do projeto Coordenador

Professores que pertencem ao mesmo PPG que o coordenador

do projeto

Docente PPG

Professores de pós e de graduação, mestrandos e doutorandos

de outros Programas/Cursos

Participante Externo 

ao PPG

Apenas mestrando do PPG do coordenador do projeto Mestrando PPG

Apenas doutorando do PPG do coordenador do projeto Doutorando PPG

Bolsistas balcão de apoio técnico. Aqui não são considerados

bolsistas IC/IT

Bolsista AT

Alunos Pós-Doc Pós-Doc

Integrantes 

Externos

Todos aqueles que não possuem vínculo com a Unisinos. Ex:

egressos, estrangeiros, professores e alunos de outras

Universidades.

Participante Externo à 

Unisinos



Quando estiver buscando o nome de algum integrante da equipe evitar 

clicar em “Filtrar colunas”. Caso este botão venha a ser clicado, clicar 

novamente em “Filtrar colunas” que ele voltará a busca normal.



Para solicitar algum ajuste com a equipe da UAPPG:

Clicar em “Complementos” e escrever neste campo

se tem algum ajuste a ser realizado no projeto

Após escrever os ajustes necessários, clicar em

Adicionar Complemento



Após adicionar o complemento, clicar em “Enviar”:



Clicar na seta ao lado esquerdo e 

selecionar “realizar ajustes”

Clicar em “Enviar”



CONTATOS

Coordenação:

Alexandra Müller – 3208

(alexandrafm@unisinos.br)

Projetos de Pesquisa CPF:

Jéssica Schmidt – 3252

Débora Padilha – 3202

Anelise Lacerda - 3231

projetosCPF@unisinos.br

mailto:alexandrafm@unisinos.br
mailto:projetosCPF@unisinos.br

