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DPCI - DIRETORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃOE INOVAÇÃO

ENVIO DE RELATÓRIO FINAL

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


2. Na aba Pesquisa acesse: Relatórios de Iniciação Científica >> Relatórios Finais >> Enviar:



3. Em Meus Planos de Trabalho clique em Enviar Relatório para o plano que está em andamento:



4. Leia a instrução em destaque e descreva o resumo do seu plano de trabalho em português e em inglês:

Obs.: O texto do campo do Resumo será utilizado como base para o Congresso de Iniciação à Pesquisa, Criação e
Inovação.



5. Com o auxílio do(a) orientador(a), preencha os campos do relatório e, quando estiver em sua versão final, clique

em Gravar e Enviar:

Obs.: Recomenda-se que o bolsista realize o trabalho num editor de texto e depois, copie e cole as informações necessárias.
- Não clique em Apenas Gravar (Rascunho), pois a função se encontra temporariamente desabilitada.



6. Uma vez submetido, o relatório não poderá ser modificado:



7. Para acompanhar a situação do seu relatório acesse: Pesquisa >> Relatórios de Iniciação Científica >> Relatórios
Finais >> Consultar:



OBS.: O seu Relatório só estará completo com o parecer emitido pelo(a) Orientador(a).

8. Solicite ao(a) orientador(a) que emita o respectivo parecer pelo Portal do Docente, até constar Sim no item
Parecer Emitido?. Para visualizar este parecer acesse o seu relatório clicando no ícone abaixo:



9. De acordo com a tela abaixo, o seu Relatório Final foi submetido com o Parecer do(a) orientador(a):



Agradecemos a sua atenção no processo de Envio de Relatório Final. 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
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