
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentação: 

Este é o sistema integrado de informações do PIBIC. Esta é uma ferramenta para os 

orientadores, coordenadores de unidade e COPIBIC.  

O uso do sistema possibilitará a melhoria da qualidade da informação, maior agilidade 

aos processos, além de descentralizar para as unidades informações gerenciais sobre o 

programa.  

Algumas informações sobre o formato do sistema: 

1. As informações solicitadas são as mesmas que constavam no formulário impresso 

de solicitação de bolsas PIBIC. 

2. O acesso ao sistema é restrito a orientadores e coordenadores de unidade. As 

informações fornecidas são de inteira responsabilidade do orientador, responsável 

pelo projeto.  

3. Este é um sistema de solicitação, a efetiva alteração de dados (inclusão e exclusão 

de bolsistas) somente será realizada pela COPIBIC/ VPPDT.  

4. Para realizar a solicitação de uma bolsa para um projeto X, um bolsista Y, com um 

co-orientador Z, é preciso antes, ter realizado o cadastro destes.  

5. A proposta é construir uma série histórica do programa.  

6. Para efetivar a inscrição é necessário encaminhar às Coordenações do PIBIC nas 

Unidades os formulários gerados no sistema, datados e assinados, além dos 

documentos solicitados no edital.  

 
Antes de começar, saiba as principais informações que serão solicitadas: 
 

 1 

Currículo lattes atualizado. 
Atenção: Informar o endereço para acessar o 
currículo. 
O endereço está disponível no cabeçalho do 

Orientador, co-orientador e aluno 



currículo 

 2 Data de nascimento Orientador, co-orientador e aluno 
 3 E-mail Orientador, co-orientador e aluno 
 4 Telefone para contato e institucional Orientador, co-orientador e aluno 
 5 CPF Orientador, co-orientador e aluno 
 6 Departamento, laboratório/núcleo Orientador e co-orientador 
 7 Titulação Orientador e co-orientador 
 8 Tipo de vínculo com a Fiocruz Orientador e co-orientador 
 9 Outros vínculos/ Instituição Orientador e co-orientador 
 10 Grupo de pesquisa no diretório CNPq Orientador e co-orientador 

 11 
Classificação da bolsa de Produtividade em 
pesquisa CNPq 

Orientador e co-orientador 

 12 
Membro do corpo de doutores de curso de pós-
graduação 

Orientador e co-orientador 

 13 Resumo do projeto para anexar (arquivo.doc) Orientador 

 14 
Quantidade Orientação de iniciação científica/ 
agência de fomento 

Orientador 

 15 Bolsas de iniciação científica solicitadas Orientador 
 16 Prioridade de bolsas Orientador 
 17 Título do projeto, inicio e duração Orientador 

 18 
Agência ou programa de financiamento do 
projeto 

Orientador 

 19 Palavras-chave do projeto Orientador 

 20 

Classificação do projeto conforme a tabela de 
áreas de conhecimento CNPq 

Orientador 

 21 
Outras bolsas/ aluno de pós-graduação no 
projeto 

Orientador 

 22 Passaporte e data do visto Aluno estrangeiro 

 23 
Relatório final do egresso para anexar 
(arquivo.doc) 

Aluno (Renovação, quando 
orientador realizou substituição) 

 24 Relatório Parcial para anexar (arquivo.doc) Aluno (Renovação de bolsa) 
 25 Plano de trabalho para anexar (arquivo.doc) Aluno 
 26 RG, data de emissão, órgão expedidor e UF Aluno 
 27 Naturalidade e país de nascimento Aluno 
 28 Endereço completo, com Cep Aluno 
 29 Universidade Aluno 
 30 Curso Aluno 
 31 Período Aluno 

 32 Previsão de graduação (semestre/ano) Aluno 

 33 Se o aluno foi bolsista PIBIC, em que ano Aluno 

 34 Se o aluno fez estágio prévio com o orientador Aluno 

 



 
 
O acesso ao sistema é através do endereço 
http://www.presidencia.fiocruz.br/vppdt1/pibic.php.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Esta é a tela de abertura do sistema.  
Para ter acesso é preciso realizar seu 
cadastro. 
Clique em Faça seu cadastro. 
Atenção! Seu login e senha são de uso 
pessoal e intransferível, sendo de sua 
inteira responsabilidade as informações 
cadastradas no sistema.  

Todos os campos do cadastro do usuário 
(orientador) são obrigatórios.  
A unidade do orientador a ser informada, 
deve ser aquela onde está a sua lotação, 
ainda que o projeto seja desenvolvido em 
outra unidade.  
Após realizar o cadastro, você poderá 
acessar o sistema com o seu login – (CPF) e 
a sua senha, que você escolheu.   
O sistema retornará para a tela anterior.  

 
Entre em Solicitações para cadastrar os 
dados do orientador (meus dados), todos 
os bolsistas que concorrerão no processo 
de seleção, todos os co-orientadores 
vinculados aos projetos e todos os projetos 

Agora você irá realizar o seu cadastro, do co-
orientado - quando tiver, do aluno e do 
projeto.  
Os cadastros deverão ser realizados por 
etapas, retornando para esta tela ao final.  



que estão concorrendo.  
Atenção! Depois de cadastradas, as 
informações permanecerão na base do 
sistema. Após o dia 20/04 o sistema estará 
fechado para alterações e solicitações.  

A vinculação entre projeto, aluno e co-
orientador será feita ao cadastrar a 
Solicitação para bolsa PIBIC.  

 
Este formulário é o mesmo para cadastrar 
orientador e co-orientador. 
O Cadastro possui campos obrigatórios, 
sem os quais o sistema bloqueia a troca de 
tela.  
São campos obrigatórios: data de 
nascimento, Departamento ou Laboratório, 
Telefone de contato, Telefone da Fiocruz, 
Nome do grupo de Pesquisa no diretório 
CNPq, e link do currículo Lattes.  

O telefone de contato pode ser o mesmo da 
Fiocruz, mas é importante que a 
COPIBIC/VPPDT consiga, quando necessário, 
falar com o orientador.   
O outro vínculo empregatício se refere a 
outras instituições fora da Fiocruz.  
No campo do Currículo lattes deve ser 
informado o endereço para acessar o 
currículo.Exemplo: 
http://lattes.cnpq.br/5854112389787894  
 

 
Esta página somente é preenchida quando 
é informada a atuação no corpo de 
doutores de curso de pós-graduação.  Ao 
iniciar o preenchimento, primeiro clique 
em Cadastrar, para informar os cursos de 
pós-graduação em que atua.  
 

Selecione o programa e informe a instituição. 
SE você não sabe o nível capes do seu curso 
veja  
http://servicos.capes.gov.br/projetorelacaoc
ursos/ 
 



 
A informação de quantidades de alunos de 
iniciação científica é fundamental, e é 
solicitada pelo CNPq.  
Clique em cadastrar para inserir os 
dados.  

Selecione a agência de fomento e informe a 
quantidade de alunos. Informe todas os 
alunos que você possui. Caso a agência de 
fomento do seu aluno não esteja na lista, 
entre no campo Cadastre aqui. 
 

 
Antes de preencher os campos, você deve 
primeiro informar, quando for o caso, o 
motivo da não renovação do seu bolsista. 
Para isso, clique em Cadastrar. 
Preencha o nome do bolsista no campo 
indicado e o motivo da não renovação.  

Agora você deve informar o total de bolsas 
solicitadas no processo de seleção do ano 
anterior e o total de bolsas solicitadas este 
ano.  
Quando houver mais de um aluno 
concorrendo, indique a sua prioridade para o 
processo de seleção. 
Atenção: Não deixe de informar, quando 
houver, o motivo de não renovação do seu 
bolsista.  
Ao concluir este quadro, você retornará para 
o menu. Selecione Cadastrar bolsista.  



 
Informe o CPF do bolsista e inicie o 
cadastro.  

Atenção ao informar o CPF, pois este será o 
campo identificador de todas as informações 
vinculadas a ele. 

 
O Cadastro possui campos obrigatórios, 
sem os quais o sistema bloqueia a troca de 
tela.  
São campos obrigatórios: data de 
nascimento, RG, Data de emissão do RG, 
órgão expedidor, naturalidade, 
nacionalidade,endereço completo, Telefone 
de contato e da Fiocruz, e-
mail,universidade, curso, período, previsão 
de graduação, Coeficiente de rendimento, 
plano de trabalho (anexo) e link do 
currículo Lattes. 

Ao concluir este quadro, você retornará para 
o menu. Selecione Cadastrar co-
orientador, caso tenha, ou prossiga para 
Cadastrar dados do projeto.  
 



 
Clique em Cadastrar novo projeto. O Cadastro possui campos obrigatórios, sem 

os quais o sistema bloqueia a troca de tela.  
São campos obrigatórios:ano/inicio do 
projeto, duração (em anos), palavra-chave, 
grande área, área e resumo do projeto 
(anexo).  

 
Atenção! Não deixe de informar a 
existência o co-orientador, pois sem esta 
informação não poderemos, 
posteriormente, fornecer nenhuma 
declaração de sua co-orientação no 
projeto. 
Agora que você já cadastrou todos os 
projetos, alunos e co-orientadores, precisa 
cadastrar a sua solicitação de bolsa.  
No menu, clique em Solicitação para 
bolsa PIBIC. 

Aqui você pode fazer dois tipos de 
solicitação: bolsa nova e Renovação.  
A renovação se aplica apenas para o caso de 
bolsistas que já estão no PIBIC.  
Vejamos primeiro esta situação.  



 
Você já selecionou o tipo de bolsa (nova 
ou renovação). Agora selecione o projeto.  
Repare que estes dados já foram 
cadastrados e sem eles não é possível este 
processo.  

Selecione o bolsista e prossiga.  

 
Caso haja, selecione o co-orientador.  
Nos casos de renovação, é preciso realizar 
a avaliação do bolsista. Esta informação 
será utilizada no processo de seleção.  
Anexe o relatório parcial do bolsista e o 
relatório do egresso, nos casos em que 
houve substituição.  
O relatório parcial é o mesmo que foi 
produzido para a jornada de iniciação 
científica da unidade.   

Vejamos agora a solicitação de bolsas novas. 
Você deve, como antes, selecionar o projeto 
e o bolsista. Ao chegar nesta tela você 
deverá, quando houver, selecionar o co-
orientador e, caso se aplique, enviar o 
relatório do egresso.  
 
Imprima os formulários, assine, anexe os 
documentos exigidos e encaminhe para a 
coordenação do PIBIC de sua unidade. 

 


