Edital PROPPG 16/2017: Programa Institucional Voluntário de Iniciação
Científica-PIVIC/UFERSA

PASSO A PASSO PARA A INSCRIÇÃO DO ORIENTADOR
Obs. Estas informações têm como
objetivo auxiliar os (as) docentes na
inscrição do Edital PROPPG16/2017 PROPPG/UFERSA.

Dos Prazos Obrigatórios
- A solicitação de ingresso no programa de iniciação científica voluntária ocorrerá
em fluxo contínuo

1º PASSO: (Cadastrar seu projeto, caso não tenha projeto já cadastrado)
Portal do Docente > Projeto de Pesquisa > Dados Iniciais
OBS. Utilizar o navegador Mozilla Firefox

Cadastrando...

Ok projeto cadastrado, aprovado (CENTRO) e em execução (PROPPG)

Documentação obrigatória para inscrição do (a) Orientador (a)
- Realizar inscrição dos planos de trabalho para bolsas via SIGAA (SIGAA módulo de pesquisa)
1º PASSO: (Cadastrar seus planos de trabalho)
- O(A) orientador(a), sem cota PIBIC/PICI/PIBITI poderá ser contemplado com Cota Máxima de
05 (cinco) voluntários(as) PIVIC. O(A) orientador(a) que possui cotas PIBIC/PICI poderá ser
contemplado com Cota de voluntários (as) PIVIC, desde que o número total de bolsistas
(PIBIC+PICI+PIBITI+PIVIC) não ultrapasse o máximo de 05 (cinco).

Selecione o PROJETO (após aprovado pelo Centro) para derivar os planos de trabalho:

Obs. No meu caso como já tenho 3 bolsistas, só posso cadastrar mais 2 bolsistas (lembre-se):
- O(A) orientador(a), sem cota PIBIC/PICI poderá ser contemplado com Cota Máxima de 05
(cinco) voluntários(as) PIVIC. O(A) orientador(a) que possui cotas PIBIC/PICI/PIBITI poderá ser
contemplado com Cota de voluntários (as) PIVIC, desde que o número total de bolsistas
(PIBIC+PICI+PIBITI+PIVIC) não ultrapasse o máximo de 05 (cinco).

Preenchendo o (os) plano (os) de trabalho....

OBS. O Período de vigência do plano de trabalho é sempre 1 ano. Sempre com data inicial do plano um
mês após o cadastro no SIGAA. Ou seja, estou cadastrando meu plano de trabalho hoje (18/09/2017)
com a data para início daqui um mês (18/10/2017)
Vigência um ano: 18/10/2017 a 17/10/2018 (um ano)

Preenchendo o (os) plano (os) de trabalho....

Visualizando o plano de trabalho.

OBS. Estamos trabalhando (SUTIC) para que Não precise Anexar nada. Porém, por
enquanto terá que anexar seu plano de trabalho para que o Sistema aceite o cadastro sem
problemas.
Confirmando o cadastro de meu plano de trabalho

PASSO A PASSO PARA A INSCRIÇÃO DO DISCENTE
Inscrição dos discentes interessados

O(A) discente deverá preencher o cadastro único de bolsista no SIGAA (Portal do
discente > Menu Bolsas >
1º PASSO: (Aderir ao cadastro único)
OBS. Aderindo ao cadastro único (quem faz isto é o discente, sob a orientação do professor)

Aderindo ao cadastro único....

Cadastro único: confirmado!

Indicação do (a) Bolsista
O (A) orientador (a) deverá indicar no SIGAA os (as) bolsistas contemplados,
respeitando o limite de cotas .
Quando fazer isto?
Quando a PROPPG mudar o status de seu plano de trabalho para
aprovado. Lembre-se que, se você cadastrou hoje (18/09/2017) seu plano de
trabalho, o início da execução do mesmo se dará em 18/10/2017.

Como Indicar o (a) Bolsista

OBS. 1: Os bolsistas a serem indicados devem, previamente, ter Aderido ao cadastro
único. Esta informação é o professor que deve passar para o discente interessado.

OBS. 2: Os dados financeiros solicitados na indicação do bolsista não devem ser
preenchidos, já que não haverá pagamento de bolsa para essa modalidade.
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