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Prezados(as) orientadores(as), tutores(as) e bolsistas  
 

A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil CONVOCA a 

todos(as) os(as) bolsistas e orientadores(as) para apresentação dos Relatórios 

de Avaliação Parcial do Programa SANKOFA , entre 20 de novembro e 13 de 

dezembro de 2017, impreterivelmente. 

O relatório de avaliação deverá ser feito em formulário específico disponibilizado 

pela CAAED/PROAE, através do endereço eletrônico www.sisper.ufba.br, na aba 

“Formulários”, e submetido on-line através do Sistema SISPER.  

Entre 18 de dezembro de 2017 e 10 de janeiro de 2018, a Comissão Avaliadora 

deverá avaliar os relatórios e emitir parecer através do Sistema SISPER. A 

comissão de avaliadores(as) é formada pelos(as) docentes orientadores(as) de 

projetos aprovados na edição atual do programa. 

A apresentação e a avaliação dos relatórios parciais são atividades obrigatórias. A 

não realização poderá implicar na impossibilidade de participar do programa na 

edição subsequente, conforme normatiza o respectivo edital. 

Em tempo, informamos que a CAAED disponibiliza abaixo as instruções passo a 

passo, a fim de orientar a execução dessas atividades. 

Para mais esclarecimentos, entre em contato com a Coordenação de Ações 

Afirmativas, Educação e Diversidade/PROAE, através do e-mail sisper@ufba.br. 

Saudações universitárias! 

 
CÁSSIA VIRGÍNIA BASTOS MACIEL 

Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil – UFBA 

http://www.sisper.ufba.br/
mailto:sisper@ufba.br


 Orientações para submissão do Relatório de Avaliação Parcial 

 

Etapa 1 – Bolsista 

1. Baixe o formulário “Formulário do relatório parcial – Permanecer/SANKOFA”, preencha 

completamente e salve em .PDF;  

Sugestão: Guarde a versão do arquivo em .DOC ou DOCX. Você poderá precisar dele mais 

tarde. 

2. Faça login no Sistema SISPER com seu CPF e sua senha. Caso ainda não possua a senha ou 

tenha esquecido, leia as observações ao final deste documento; 

3. Faça upload do arquivo em .PDF no local indicado; 

4. Avalie seu(sua) orientador(a); 

5. Salve e submeta o relatório ao(à) orientador(a), através do próprio sistema. 

Etapa 2 – Orientador(a) 

1. Após o(a) bolsista ter submetido o relatório parcial, acesse o sistema e faça login com o seu 

CPF e sua senha. Caso tenha esquecido a senha, leia as observações ao final deste 

documento; 

2. Escolha um dos relatórios disponíveis e clique em <verificar>; 

3. Baixe o arquivo do relatório para avaliá-lo 

4. Avalie o desempenho do(a) bolsista; 

5. Se julgar que o relatório está pronto para ser submetido ao comitê de avaliação, clique em 

<Aprovar relatório>. Após aprovação, o arquivo não poderá ser alterado.  

Caso contrário, clique em <Reprovar relatório>, a fim de que o(a) bolsista proceda as 

alterações necessárias.  

No caso de reprovação, o processo seguirá para a etapa 3, retornando, em seguida, para a 

etapa 2. Essas duas fases se repetirão até que o(a) orientador(a) aprove o relatório. 

Sugestão: enviar e-mail para o(a) estudante explicando as alterações que deverão ser feitas 

no relatório. 

6. Repita os passos de 2 a 5 até concluir a avaliação dos relações de todos(as) os(as) bolsistas 

sob sua orientação. 

Etapa 3 – Bolsista [apenas se o(a) orientador(a) reprovar o relatório] 

1. Faça login no sistema; 

2. Corrija o relatório e salve em .PDF 

3. Altere o arquivo incluído na etapa 1 pelo relatório corrigido; 



4. Salve e submeta ao(à) orientador(a) novamente. 

 

Observações: 

1. O relatório deverá ser submetido pelo(a) orientador(a) ao comitê de avaliação até o prazo 

limite estabelecido pelo Programa SANKOFA, impreterivelmente. 

2. Dificuldades ou dúvida, envie e-mail para www.sisper.ufba.br, com o assunto “Relatório 

Parcial SANKOFA”. 

3. Problemas com senha, acesse www.sius.ufba.br, clique em <Senhas do Sistemas Web> 

<Envio via e-mail>. 

 

http://www.sisper.ufba.br/
http://www.sius.ufba.br/

