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Como ser bolsista PIBIC/PIBITI:
Objetivo
Auxiliar o discente na participação do processo seletivo de
bolsista PIBIC/PIBITI e na execução das tarefas como
bolsista.

Resumo do processo em geral

1 – Demonstrar interesse no plano;
2 – Assinar termo de compromisso online;
3 – Enviar/Corrigir relatório parcial;
4 – Enviar/Corrigir relatório final;
5 – Declaração do discente;
6 – Submeter resumo para congresso.

1- Demonstrar interesse no plano:
O primeiro passo para o discente concorrer as bolsas IC/IT, deve
ser demonstrar interesse no plano de trabalho de seu interesse.
O caminho que deve ser seguido é o seguinte:
Portal do Discente

Bolsas

Oportunidades de Bolsa.

O usuário será direcionado para a tela que irá escolher o tipo de
bolsa de seu interesse :

Uma vez selecionado, clicar em BUSCAR.

1- Demonstrar interesse no plano:

Então o usuário será direcionado para a seguinte tela:

Neste momento, se deve ter atenção nos campos obrigatórios,
como destacado em amarelo, para sua busca ser concretizada.
Atenção para o tipo de orientador. É preciso especificar se o
docente orientador é interno ou externo, como mostra o destaque
em vermelho.
Quando os dados forem inseridos, clique em BUSCAR.

1- Demonstrar interesse no plano:
Irá aparecer uma lista de plano(os) de trabalho encontrado(os) de
acordo com a busca efetuada:

Para mostrar Interesse no plano de trabalho basta clicar no ícone
. Então uma página será aberta, contendo dados que deverão
ser inseridos pelo usuário.

Aparecerá uma confirmação em tela:

Uma mensagem será enviada para o orientador do plano de
trabalho de seu interesse. Caso o orientador insira o discente no
plano de trabalho, próximo passo será assinar o termo de
compromisso online.

2- Assinar termo de compromisso
online:
Após o orientador indicar o discente ao plano de trabalho, caberá
ao discente concordar com o termo de compromisso online. O
caminho é o seguinte:
Portal do Discente
Pesquisa
Meus Planos de Trabalho.

Plano de Trabalho

Irá aparecer o plano de trabalho em que o discente foi indicado,
com o status “ EM ANDAMENTO”:

Para concordar com o termo basta clicar no ícone
.
Uma mensagem de texto será aberta na tela, caso a bolsa seja
remunerada:

2- Assinar termo de compromisso
online:
Atenção! A mensagem exibida na tela alerta para a necessidade
dos dados bancários do usuário estarem atualizados. Caso não
estejam, o discente deverá seguir o seguinte caminho para
atualizá-los: Portal do Discente
Meus Dados Pessoais
Dados Bancários.
Caso os dados estejam atualizados, clique em OK.
Na próxima página estará disponível o termo de compromisso
estabelecido pelo edital e o ícone para concordar com o termo.

Para confirmar basta clicar em ACEITAR. Uma confirmação irá
aparecer:

3- Enviar/Corrigir relatório parcial:
Após um período de tempo conforme estipulado no edital do
processo, o discente terá como tarefa enviar o relatório parcial
para o orientador. O caminho para tal tarefa é o seguinte:
Portal do Discente
Pesquisa
Relatórios de Iniciação
Científica/Tecnológica
Relatórios Parciais
Enviar.

A próxima página será:

Selecione o ícone

para enviar o relatório.

3- Enviar/Corrigir relatório parcial:
A página que o usuário irá incluir o relatório parcial será aberta:

Inclua os dados do relatório. Caso queira incluir algum arquivo,
basta clicar em Escolher arquivo, como destacado na imagem
acima.
Após finalizar, clicar em GRAVAR E ENVIAR.
Uma confirmação irá ser exibida:

4- Enviar/Corrigir relatório final:
Após um período de tempo conforme estipulado no edital do
processo, o discente terá como tarefa enviar o relatório final para
o coordenador do projeto. O caminho para tal tarefa é o seguinte:
Portal do Discente
Pesquisa
Relatórios de Iniciação
Científica/Tecnológica
Relatórios Finais
Enviar.

A próxima página será:

Selecione o ícone

para enviar o relatório.

4- Enviar/Corrigir relatório final:
A página que o usuário irá incluir o relatório final será aberta:

Inclua os dados do relatório. Para incluir o arquivo obrigatório no
relatório final, basta clicar em Escolher arquivo, como
destacado na imagem acima.
Após finalizar, clicar em GRAVAR E ENVIAR.
Uma confirmação irá ser exibida:

O discente poderá emitir sua declaração de atividades em
qualquer momento após o início do projeto.

5- Declaração do discente:
O discente poderá emitir sua declaração online. Para o discente
emitir sua declaração o caminho a ser seguido é:
Portal do Discente
Pesquisa
Certificados e
Declarações
Declaração de Bolsista em Plano de
Trabalho.

Irá ser direcionado para a seguinte página:

Para emitir a declaração basta clicar no ícone
. Então a
declaração será baixada automaticamente em formato PDF.

6- Submeter resumo para
congresso:
No fim de todo o processo, o discente deverá enviar o resumo
para o congresso de iniciação científica ou tecnológica, de
acordo com a categoria do plano de trabalho ao qual estará
vinculado. Para realizar esse procedimento, basta acessar:
Portal do Discente
Pesquisa
Congresso de Iniciação
Científica/Tecnológica
Submeter resumo.

Logo, o discente será direcionado para a seguinte página, a qual
contém o plano de trabalho que estará vinculado:

Atenção! Somente é possível enviar UM único resumo como
autor por congresso de iniciação científica/tecnológica.

Para dar continuidade, basta clicar no ícone
seguinte página irá se abrir:

. Feito isso, a

6- Submeter resumo para
congresso:
Nesta página o usuário deve informar o corpo do resumo.

Aqui é possível adicionar co-autores ao resumo, para realizar
essa operação, basta clicar em
.

O usuário pode alternar entre as abas em destaque, portanto
basta fornecer os dados das pessoas que se pretende colocar
como co-autores e clicar em ADICIONAR.
Para finalizar a submissão, clique em SUBMETER RESUMO.

6- Submeter resumo para
congresso:
Após finalizar a submissão do resumo, a seguinte página
contendo a comprovação do envio será aberta.

Se porventura vier a surgir dúvidas, entre em contato com a
COPES ou CINTEC:
Telefones: 2105-6511 ou 2105-6865.
E-mail: copes@ufs.br ou cintec.ufs@gmail.com
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