
 
 

Registros de projetos co-financiados no Ideare, e sobre as novas 
funções/atualizações do Ideare 

 
Registro de projetos co-financiados: 
- Projetos que não fazem parte de projetos do SEG devem ser co-financiados; 
- Projetos do SEG cuja parte ou espelho foi submetida a outra instituição de fomento 
(externa) devem entrar como "captação de recurso" no projeto SEG existente. 
- Podem ser co-financiado apenas PAs ou Atividades quando o projeto for executado 
em instituição parceira e cujos resultados serão gerados na Unidade (pois utilizam 
recursos humanos da Embrapa). 
- Para as Chamadas 00/2014 (projetos co-financiados) e 20/2014 (projetos 
internacionais co-financiados) só serão cobrados os relatórios anual e final, para as 
Chamadas 2013 ainda serão cobrados relatórios semestrais. 
 
IMPORTANTE: 
consultar Ideare>>>Suporte>>>Arquivos úteis (contém as principais dúvidas, 
sugestões, informações, apresentação para envio de propostas, projetos, e cartas-
consultas) ; 
O IDEARE é melhor visualizado na resolução 1024x768, nos navegadores Mozilla Firefox 
versão 3.6 ou Internet Explorer versão 8.0.6001.18.702. Certifique-se de que exista 
alguma atualização necessária de Java na máquina em que está tentando executar essa 
ação, e se existe algum bloqueio para pop-up. 
Zimbra https://correio.embrapa.br/zimbra/h/printmessage?id=c66e2941-72ad-... 
1 de 2 03/06/2014 10:03 
Caso necessário, feche o programa e reinicie. 
 
Descrição de Resultados no Ideare: 
- Existem 23 categorias de resultados no Ideare (já descritas) e o relato do resultado 
deve ser "encaixado" em uma ou mais destas. 
- Os relatórios de projetos devem ser submetidos e enviados via Ideare (validados pelo 
CTI e Gestos do MP). 
- O atraso na entrega dos relatórios implica em punição ao líder (liberação de recursos, 
nova submissão). 
- Os relatórios de ATIVIDADES devem ser realizados no SISGP. 
 
SISGP (é a carteira de projetos da Embrapa). 
- Acesso com mesmo login e senha que acessa o Ideare (na página inicial do Ideare 
tem acesso ao SISGP). 
- No menu "Minha participação" é possível consultar todos os projetos/PAs/Atividades 
que você participa (mesmo os que você não sabe!). 
- Se você for líder de PA ou responsável por atividade pode relatar no menu 
"Acompanhamento de atividades" o andamento de cada atividade e descrever 



 
 
observações sobre o cancelamento/não execução/realização de cada atividade 
(inclusive reclamações). 
- As informações são interativas e podem ser acompanhadas por todos os membros da 
equipe do projeto. 
  


