
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO INSTITUCIONAL – SAPI UDESC 
 
 

Perguntas Frequentes  
 
 

1. O que é o SAPI‐ Sistema de Avaliação da Produção Institucional? 
O SAPI é um sistema informatizado para validar a produção intelectual dos docentes da 
UDESC. Foi concebido para atender as necessidades específicas de avaliação da produção 
científica dos docentes e é baseado nos dados fornecidos pelo Currículo Lattes (produção 
Lattes) e inseridos diretamente no sistema (produção Não Lattes). Como resultado, 
disponibiliza relatórios da produtividade com a respectiva pontuação de acordo com as 
resoluções da UDESC. 

 
 

2. Quem deve utilizar o SAPI? 
Devem informar sua produção no SAPI os docentes efetivos em exercício de todos os centros 
de ensino da universidade; 
Técnicos da ProPPG responsáveis pela validação das produções. 

 
 

3.  Como acesso o sistema SAPI? 
www.sapi.udesc.br,   http://www.udesc.br/?id=801 e no Expresso no ícone “Intranet 
UDESC, em sistemas Acadêmicos”. 
Para entrar no SAPI utilize o nº CPF e senha do Expresso. 

 
 

4. Como me cadastro no Expresso? 
O Expresso é uma solução completa de comunicação que reúne Email, Agenda, Catálogo de 
Endereços, entre outros.  
Para fazer o cadastro no Expresso entre em contato com o setor de Infra-estrutura da SETIC 
pelo e-mail seinfra.setic@udesc.br, informando os seguintes dados: matricula, nº CPF, nome 
completo e centro de ensino. 

 
 

5. Como me cadastrado no SAPI? 
Ao fazer o login recebi a mensagem: “Erro: O usuário informado não está cadastrado no 
Sapi!”. Professores admitidos recentemente podem não ter registro no SAPI. Nesse caso 
envie e-mail para suporte.sapi@udesc.br. 

 
 

6. Como altero minha senha de acesso ao SAPI? 
A senha de acesso ao SAPI é a mesma do Expresso e pode ser alterada diretamente no 
Expresso, em “Minhas Preferências”   –  “ Preferências”. 

 
 

7. Quais são os navegadores suportados pelo Sistema? 
Firefox 6.x 
Internet Explorer 8.x ou superior 

 
 

8. Como faço para alterar meus dados (lotação, cursos, áreas, etc.)? 
Envie e-mail para suporte.sapi@udesc.br 



 
9. Como obter ajuda sobre o sistema SAPI? 

Dentro do sistema, em ajuda tem um manual detalhado sobre o uso do sistema para o perfil 
docente e validador. Também esta disponível o manual do docente no endereço 
http://www.udesc.br/?id=801 
Demais dúvidas sobre o uso do sistema entrar em contato com a ProPPG, ramais 8067/8064 
(Teresinha/Fabrício).  

 
 

10. Quais produções devo comprovar? 
Devem ser comprovadas as produções Lattes e Não Lattes de 2009, 2010 e 2011. 
Para comprovar as produções acesse:  
  Minhas Produções: 

- selecione a produção desejada e clique no botão Comprovar 
- No caso de produção Não Lattes, escolha “Produções Não-Lattes” no campo Categorias. 

A tela Minhas Produções possui vários filtros que podem ajudar na busca das produções, 
permitindo recuperar por ano, por  título, entre outros. 

 
 

11. Quais os status de uma produção? 
Existem 4 (quatro) situações: 

- Não comprovada; 
 - Em verificação (aguardando avaliação); 
 - Comprovada; 
 - Irregular. 

 
 
 


