
ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA NOVA/RENOVAÇÃO 
SISTEMA  PIBIC ON-LINE 

 
Para acessar o sistema PIBIC on-line clique no endereço: http://www.pibic.fiocruz.br. 
 
Insira seu CPF e senha na tela abaixo. 
 

 
 
Ao entrar no sistema, a primeira tela carregada é a tela do Menu do Orientador, mostrada a seguir: 
 

 



 
   
 
PARA INICIAR A SOLICITAÇÃO DE BOLSA NOVA/RENOVAÇÃO, É NECESSÁRIO, PRIMEIRAMENTE, 
PREENCHER/ATUALIZAR O CADASTRO DO ORIENTADOR, DO BOLSISTA E DO PROJETO. 
 
Os cadastros constam do Menu do Orientador, após concluir seu cadastro:  
1) Se for bolsa NOVA: selecione a opção “Cadastrar” bolsista e “Cadastrar dados do projeto do 
orientador. 
2) Se for RENOVAÇÃO de bolsa, selecione a opção “Editar bolsista” e “Cadastrar dados do projeto do 
orientador”, ALTERAR. 
 
Atenção:lembramos que os dados fornecidos serão migrados para a Plataforma Carlos 
Chagas do CNPq. Neste sentido, pedimos sua colaboração para o correto preenchimento, 
visto que a inconsistência dos dados inviabilizará a implementação da bolsa. 
 

 
 
 
 
Após preencher e verificar se todos os cadastros estão corretos: orientador, bolsista, projeto, co-
orientador (caso se aplique), considerando as exigências do EDITAL, selecione a opção “Solicitação para 
bolsa nova/renovação”, mostrada na tela acima.  
 
OBSERVAÇÃO: Lembramos que a avaliação é efetuada com base nos documentos anexados aos sistemas. 
Caso esses documentos não sejam atualizados nos cadastros até a data estipulada no Edital, não serão 
atribuídos valores correspondentes a esses documentos, prejudicando assim a avaliação dos candidatos. 
 
Continuar o processo de solicitação de bolsa nova/renovação, conforme a seqüência e tela abaixo: 
 

- Selecionar o tipo de bolsa: nova ou renovação/ projeto/ bolsista; 



 
- Selecionar o co-orientador (caso se aplique);  

 
- Digitar a avaliação de desempenho do bolsista (somente para renovação); 

 
- Anexar relatório. Este será anexado nos seguintes casos: 

 
A) Nas solicitações de renovação de bolsa: 
 

•        Relatório resumido (1 lauda) para bolsistas que ingressaram no Programa por substituição ou 
oriundo do Banco de Reserva nos meses de fevereiro e março; 
 

•        Relatório do bolsista egresso em caso de substituições efetuadas nos meses de fevereiro e 
março; 
 
B) Nas solicitações de novas: 
 

                Nos casos em que o orientador que não tenha solicitado renovação por motivo de conclusão 
da graduação do bolsista no final do primeiro semestre de 2011. 
 

 

 
 
 
Ao encerrar esta etapa do processo de solicitação, o sistema irá emitir uma mensagem (comprovante) 
informando que a bolsa foi solicitada com sucesso (ver tela seguinte). 
 



 
 
 
Em seguida, retornar ao Menu do Orientador, selecionar Visualizar e imprimir minhas bolsas.  
 
ESTE É O MOMENTO DE VERIFICAR TODA A SUA SOLICITAÇÃO DE BOLSA NOVA/RENOVAÇÃO. 
 
Verificar todo o formulário, principalmente telefones para contato, o endereço para acesso ao Currículo 
Lattes e ícones do Word, referentes aos arquivos anexados à solicitação. 
 
Continuando, imprimir o formulário, o qual deverá ser encaminhado à Coordenação do PIBIC de sua 
Unidade. Consulte a lista de responsáveis e pontos de contato de cada Unidade na página do PIBIC 
http://www.castelo.fiocruz.br/vpplr/pibic.php  
 
O formulário, juntamente com a documentação listada no Edital PIBIC 2011-2012, deverá ser encaminhado 
à Coordenação do PIBIC de sua Unidade dentro do prazo estipulado no item Cronograma do referido Edital 
(http://www.castelo.fiocruz.br/vpplr/pibic.php ). 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
1) Para cada bolsista somente poderá ser realizado um pedido de bolsa. Sempre que houver uma nova 
solicitação, com o mesmo CPF do bolsista, o sistema irá gerar uma mensagem informando que o bolsista já 
foi vinculado a outro pedido de bolsa. Caso isso ocorra, 1º verifique em visualizar e imprimir minhas 
bolsas, se a ficha introdutória do formulário estiver preenchida e correta, imprima e envie para a 
coordenação da sua unidade. Se o mesmo não ocorrer, entre em contato com Pedro Erthal 
(perthal@fiocruz.br / tel.: (21) 3885-1750) – suporte do sistema, para solucionar o problema.  
 
 
 



 
 
 
2) Quando for necessário realizar alguma alteração, vá para a opção editar nos cadastros. Não é preciso 
fazer uma nova solicitação, após a edição. Entre em visualizar e imprimir minhas bolsas. Verifique se os 
dados estão corretos, se os arquivos do formulário correspondem aos mesmos arquivos anexados, imprima 
o formulário e encaminhe para a coordenação da sua unidade, juntamente com os documentos exigidos no 
edital. 
 
3) Ao final do cadastro da solicitação, o sistema gera uma mensagem confirmando a realização do cadastro e 

indicando a necessidade de impressão. A confirmação da inscrição é o formulário impresso. 
 
Para demais situações relacionadas ao Sistema PIBIC on-line, entrar em contato com o Administrador do 
Sistema, Pedro Erthal, através do telefone (21) 3885-1750 ou por e-mail perthal@fiocruz.br, com cópia 
para mgeste@fiocruz.br , isamara@fiocruz.br. 
 


