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

 SOLICITAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE BOLSA 

UFSB - SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas



1. O estudante deve acessar o link https://sig.ufsb.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do e com o seu login de usuário entrar  
no Portal do Discente do SIGAA da UFSB:



2. Na aba Bolsas clique em Oportunidades de Bolsa:
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3. No campo Tipo de bolsa selecione a opção PESQUISA e clique em Buscar:

Obs.: Caso necessário, responda o questionário socioeconômico solicitado pelo sistema.



4. Digite o nome do(a) Docente(Orientador) que coordena o Projeto de seu interesse e clique em Buscar:

Obs.: O(a) Docente Orientador(a) deve ter Plano de Trabalho aprovado em Edital.



5. Em Oportunidades Encontradas Veja o Plano de Trabalho e o seu cronograma. Caso necessário, Envie um e-
mail para o(a) Orientador(a) informando sobre a solicitação, e Cadastre Interesse:

Obs.: A indicação do discente à Bolsa de Iniciação Científica ou Tecnológica condiciona-se ao processo de escolha do(a) 
docente contemplado(a), a adimplência em programas anteriores e, ao encerramento de vínculos empregatícios, bolsas 
vigentes ou planos voluntários, a partir do início da nova bolsa.



6. Leia as instruções no item Informar Interesse em Participar:



7. Na seção Inscrição Em Oportunidade preencha os campos obrigatórios , insira o  endereço eletrônico(URL) do 

seu Currículo Lattes (atualizado) e clique no item Inscrever-se:



8. Aguarde a confirmação do sistema e verifique as suas solicitações em Acompanhar Meus Registros de Interesse:

- O Coordenador do Projeto deve acessar Portal do Docente > Pesquisa > Planos de Trabalho > Indicar/Substituir 

Bolsista para proceder a indicação do estudante selecionado no prazo estabelecido.

Obs.: Mantenha os dados pessoais atualizados no Portal do Discente (Dados Bancários, Currículo Lattes, Endereço, etc..).



Agradecemos a sua atenção no processo de Solicitação de Oportunidade de Bolsa. 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


