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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. Clique no módulo Portal do Docente:



3. Na aba Pesquisa acesse: Congresso de Iniciação Científica >> Autorizar Trabalhos:



4. Na seção Lista de Trabalhos Enviados Para Autorização clique em Analisar Trabalho para abrir a tela principal do
resumo:



5. Após fazer a leitura do trabalho, Autorize o envio ao Congresso ou Devolva para que o(a) orientando(a) faça as
devidas correções:
- Marque a opção de participação em Workshop caso o(a) discente venha a ser classificado(a) entre os premiados
na sua área de conhecimento.

Obs.: O prazo para autorizar o envio do trabalho, com ou sem correção, deverá atender o prazo estipulado no Congresso.



6. Caso queira devolver para correção, na tela de Correções do Resumo , descreva os itens a serem
retificados. Clique no item Devolver para a Correção e avise ao(a) orientando(a) que corrija e reenvie,
para depois autorizar o reenvio do Trabalho:

Obs.: O prazo para a autorização e/ou correção do trabalho científico é único nesta etapa do Congresso.



7. Em Trabalhos Para Congressos de Iniciação Científica verifique se o status está indicando Apresentação
Aprovada, se não; após as correções necessárias, repita o procedimento nos resumos pendentes de autorização:



Agradecemos a sua atenção no processo de Autorização Para Envio de Trabalho ao Congresso de Iniciação a Pesquisa, Criação 
e Inovação. Sua colaboração é essencial para que logremos sucesso no Programa de Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação.
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