SISTEMA PIBIC – PASSO A PASSO PARA ALUNO
1ª Etapa: liberamos acesso aos Avaliadores, 2ª etapa: aos professores
Orientadores e por último, a 3ª etapa, aos acadêmicos, através de comunicado por email aos coordenadores, TV, facebook.
A submissão da proposta do projeto de pesquisa deverá ser realizada pelo
aluno BOLSISTA. Mas todos os alunos (bolsista e voluntário(s)) deverão se cadastrar
no sistema.
Para acessar, será necessário se cadastrar como Aluno no sistema:
http://www.unisalesiano.edu.br/pibic/
Após acesso, seguir os passos seguintes:
1º Passo: Na aba CADASTRO, clicar para abrir (conforme imagem abaixo)

2º Passo: Aparecerá para preenchimento a ficha de cadastro do Aluno
 Digitar o CPF (sem pontos)
 Digitar o código da figura que aparecer
 Clicar no botão Próximo.

3º Passo: Abrirá a Ficha de Cadastro, que deverá ser preenchida todas as informações
com * (campo obrigatório). Nos campos que não são obrigatórios, se tiver a
informação, solicitamos que sejam preenchidos.
 Após preenchimento de todas as informações, clicar no botão Salvar.
 Aparecerá a mensagem: “Informações salvas com sucesso!”

4º Passo: Após salvar a ficha de cadastro, o sistema já redireciona para a aba ÁREA
RESTRITA – Acesso ao Sistema (conforme imagem abaixo):



Abrirá a tela ACESSO AO SISTEMA



Escolher o tipo de usuário, clicando no botão Selecione



Digitar CPF (sem pontos)



Digitar a SENHA cadastrada anteriormente na ficha de cadastro



Clicar em Enviar

5º Passo: Aparecerá a tela de boas vindas (futuramente aparecerá nesta tela, algumas
instruções, orientações, informações sobre o PIBIC quanto aos prazos!)

6º Passo: Clicar na aba PROJETO

 No link INSCREVER PROJETO, aparecerá às informações que deverão ser
preenchidas, conforme figura abaixo:

CPF 1: sempre será do aluno Bolsista
CPF 2 ao CPF 4: são destinados aos alunos Voluntários
 Após preencher todas as informações, clicar no botão SALVAR.
 Aparecerá a mensagem: “Projeto salvo com sucesso!” Proposta sendo enviada
para aprovação do orientador. Por favor aguarde!

 O orientador já cadastrado receberá um e-mail, solicitando aprovação de
orientação do projeto. Assim que o orientador aceitar, será enviado e-mail ao aluno
para enviar o projeto.

7º Passo: Acessar a aba ÁREA RESTRITA
 Acessar o sistema
 Clicar na aba PROJETO
 Clicar em ENVIAR PROJETO: anexar o arquivo da proposta do projeto de
pesquisa SOMENTE em Word.
 Clicar em IMPRIMIR para gerar a Ficha de Inscrição com aceite e para assinatura

do orientador e aluno(s).
 Finalizado o processo de submissão de projeto pelo sistema.
 OBS:

Não

esquecer

de

enviar

via

e-mail:

a

ficha

de

inscrição

escaneada/digitalizada (com o aceite e assinatura do orientador e aluno(s)) gerada
pelo sistema, proposta do projeto de pesquisa (com e sem identificação – WORD ou
PDF), formulário da proposta orçamentária, súmula do orientador e currículo lattes
do(s) aluno(s) em pdf, para o e-mail: iniciacaocientifica@unisalesiano.edu.br, para
que o processo de submissão seja totalmente aceito!

