
PROPPG - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
DPCI - DIRETORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

 ENVIO DE TRABALHO CIENTÍFICO
Congresso de Iniciação a Pesquisa, Criação e Inovação  

UFSB - SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas



1. Acesse o link  https://sig.ufsb.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do e com o seu login de usuário entre no SIGAA da UFSB:

https://sig.ufsb.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do
https://sig.ufsb.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do


2. Na aba Pesquisa acesse: Congresso de Iniciação Científica >> Submeter Trabalho Completo:



Obs.: Apenas um Trabalho poderá ser enviado!

3. Em Planos de Trabalho verifique o código do Projeto de Pesquisa com o(a) Orientador(a) e clique em  Enviar 
Trabalho Completo no plano correspondente:



4. Clique em adicionar coautor para referenciar o seu Orientador e eventuais colaboradores do seu Trabalho. 
Selecione o Tipo, o Progresso e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da sua Pesquisa:



5.  O campo Resumo é o mesmo do Relatório Final, entretanto, o(a) discente poderá editá-lo para atender as 
normas do Congresso.  Faça a tradução do conteúdo deste trabalho para o inglês preenchendo os campos Title, 
Abstract e Keywords:

Obs.: O texto publicado nos Anais do Congresso de  Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação – CIPCI deverá conter entre 
150 a 500 palavras entre os 5000 caracteres disponíveis nos campos de Resumo e Abstract deste formulário.



6. Assim como o Resumo,  o Corpo do Trabalho também é o mesmo do Relatório Final.

- Caso seja necessário, acesse a aba Anexos, clique em Escolher arquivo e inclua alguma imagem no item  
adicionar:

Obs.: O Arquivo deve estar no formato de imagem!



7. Confira todos os campos e clique em Avançar para abrir a tela de resumo do seu trabalho científico:



8. Na tela final do trabalho, clique em Submeter Resumo; avise ao(a) Orientador(a) que seu resumo foi 
submetido e que ele/a precisa autorizá-lo no Portal do Docente:



9. Para acompanhar a situação do seu resumo acesse: Pesquisa >> Congresso de Iniciação Científica >> Meus 
Trabalhos:



10. Na seção Trabalhos para Congressos de Iniciação Científica, se o status do resumo estiver em Aguardando 
Autorização  informe ao/a  Orientador/a para que faça a autorização do envio no Portal do Docente:

Obs.: O prazo para submeter o trabalho científico e obter autorização do seu envio, com ou sem correção é único, portanto 
verifique o cronograma oficial do Evento!



Agradecemos a sua atenção no processo  de Envio de Trabalho Científico. Sua colaboração é

essencial para que logremos sucesso no Programa de Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação.

PIPCI – Programa de Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação  
Fone: (73) 3215-0344/E-mail: pibipci@ufsb.edu.br

mailto:pibipci@ufsb.edu.br

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

