
WORKSHOP DE 
INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA 

19 DE FEVEREIRO DE 2020 



Modalidades 

• PIBIC/CNPq e PIBITI/CNPq 

• Valor: R$400,00 (creditado em 
conta) 

 

• BIC/PUC Goiás 

• Valor: R$211,68 (desconto na 
mensalidade, exceção janeiro e 
julho) 

  

• BIC/OVG 

 

• Voluntários 
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Critérios 
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Estudante regular dos 
cursos de Graduação 
da PUC Goiás. 

Bom desempenho 
acadêmico. 

Não estar cursando os 
dois últimos 
semestres. 

Cada estudante pode 
inscrever-se com apenas 
um plano de trabalho. 



Critérios 

Comprometer-se com: 

 

• Desenvolvimento das atividades do plano de 
trabalho  

• 12 horas semanais 

 

• Assinatura eletrônica do Termo de Compromisso. 

 

• Apresentação do relatório parcial: 

• 01 a 28 de fevereiro de 2021 

 

• Apresentação de relatório final e resumo  

• 1º a 31 de agosto 2021 

 

• Apresentação no VII Congresso de Ciência e 
Tecnologia da PUC Goiás  

• Outubro de 2021 
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Critérios 

• BIC 

• Não é permitido o acúmulo de 
bolsas/benefícios: 

• Exemplos: bolsa de monitoria e 
de incentivo à cultura, Pode 
PUC,  Prouni (100%), benefício 
família, vestibular social. 

• Poderão concorrer: FIES, 
Fundacred e Pravaler. 

 

• OVG  

• Ser bolsista da OVG. 

 



Critérios – PIBIC e PIBITI 

• Não ter vínculo empregatício e dedicar-se 
integralmente às atividades acadêmicas e de 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. 
 

• Não estar com bolsa PIBID vigente em 2020/2 e 
2021/1.  

 
• PROUNI, Vestibular Social, FIES, Fundacred, 
Pravaler e OVG podem concorrer. 
 

SOMENTE PROFESSORES DOUTORES PODEM 
ORIENTAR 



Critérios - Voluntários 

Podem concorrer:  

 

• Todas as formas de ingresso. 

 

• Vínculo empregatício não 
impede concorrer. 

 

• Processo tem o mesmo rigor. 

 

• O plano de trabalho tem que 
ser aprovado!!!! 
 



Leia 
atentamente 
o edital 
Disponível no site 
da pesquisa 
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Professor 

Cadastrar novo projeto 
de pesquisa ou solicitar 
prorrogação até 28 de 
fevereiro de 2020. 

Para a IC: projetos 
vigentes até 07/2021. 



Não deixe 
para a última 
hora!! 

1
0 

28 de 
fevereiro de 

2020 
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1º. Passo 

 

Verificar projetos cadastrados no 
Sistema de Gestão de Pesquisa 

(SIGEP) 
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Observar a vigência do projeto de pesquisa 
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O contato pode ser feito com o 
coordenador ou com  

outro professor cadastrado no 
projeto. 

Nome e e-mail 



2º. Passo 

• Entrar em 
contato com o 
professor por e-
mail. 

 

• Procurar 
também na 
Escola do curso, 
se necessário! 
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3º. Passo 

 
•Elaborar o 
plano de 
trabalho 
com a 
orientação 
do 
professor 
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Plano de 
trabalho 
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Postado dentro do SIGEP 

Sugestão: fazer no word: copiar e 
colar. 

Respeitar a quantidade de 
caracteres 

Atenção para projetos que 
envolvem tecnologia e inovação. 
Acréscimos no plano de trabalho 
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O título  e o plano de trabalho 
do estudante devem ser parte 
do projeto do professor, mas 
não podem ser iguais a ele 

Estudantes inscritos para 
executarem o mesmo projeto 
devem ter planos de trabalho 

diferentes 

Atentar para adequação de 
todas as partes do plano de 

trabalho 

(especialmente cronograma) 



4º. Passo 

 

 

TODO O PROCEDIMENTO DE 
INSCRIÇÃO SERÁ ON-LINE 

• http://sites.pucgoias.edu.br/
pesquisa/iniciacao-cientifica/ 
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Inscrição 

http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/iniciacao-cientifica/
http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/iniciacao-cientifica/
http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/iniciacao-cientifica/
http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/iniciacao-cientifica/
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TODOS DEVERÃO REALIZAR O CADASTRO 
NO SIGEP ANTES DE FAZER A INSCRIÇÃO 

 
AQUELES QUE JÁ FIZERAM CADASTRO PODEM IR DIRETO 

NO LINK: REALIZAR INSCRIÇÃO 
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Inserir as páginas 2 e 3 do 
Tutorial para cadastro de membros 
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Inserir no 
SIGEP 
(https://sistemas.puc
goias.edu.br/sigep/a
uth/login) 
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Plano de trabalho (preencher 
campos no sistema) 

Currículo do estudante 
(preencher no sistema) 



Pontuação do Currículo 

• Professor: gerada automaticamente 

• Atualizar o xlm no SIGEP 

• No ambiente do professor 

 

 

• Estudante: preencher pontuação no sistema 

• Critérios e pontuação disponíveis no edital. 

• Somente os estudantes classificados: inserir 
certificados/declarações e outros 
comprovantes no sistema. Data: 05 a 07 de 
agosto de 2020 

 



CADASTRAR  
CURRÍCULO LATTES 

4
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www.cnpq.br 
Ir até o final da página 
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http://www.cnpq.br/
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PREENCHER TODOS OS 
DADOS. 
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TODAS AS INFORMAÇÕES SERÃO 
CRUZADAS COM A RECEITA FEDERAL 

 
ATENÇÃO ESPECIAL PARA NOME, 

DATA DE NASCIMENTO, ENDEREÇO E 
NOME DA MÃE 
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QUEM JÁ TEM: 
ATUALIZAR! 
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Parâmetros 
gerais de 
pontuação 
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A PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO DO 
ESTUDANTE VALERÁ SOMENTE SE 

COMPROVADA 

Critério Pontuação 

Produção científica do 

orientador 

50,0 

Desempenho acadêmico do 

estudante/Histórico escolar 

20,0 

Currículo Lattes do estudante 

(03 últimos anos) 

10,0 

Plano de Trabalho do 

estudante 

20,0 



Inscrição 
para IC: 

02 a 31 de 
março de 

2020 
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Fique atento 
para o 
resultado! 

Resultados preliminar: 31 
de julho de 2020 

Prazo para recurso: 03 e 
04 de agosto de 2020 

5
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Aceite eletrônico 
do termo de 
compromisso 

• Estudante 

 

• Orientador 

•05 a 07 de 
agosto de 

2020 



Termo de compromisso não 
Assinado eletronicamente 

Cancelamento da IC 



 
 
 
 
Professores: Acompanhar as atividades dos 
estudantes para cumprimento do 
cronograma 
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O orientador deve solicitar o 
cancelamento da IC por e-mail 

Não cumprimento do 
cronograma 



Orientandos/orientador 

Doutor 

06 

Mestre 

04 
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Orientações 
para 

professores 



Cadastro como pesquisador no novo 
SIGEP 

Fazer o seu cadastro 

Solicitar que todos os envolvidos na sua pesquisa também 
façam o cadastro: 
Outros professores da PUC Goiás; 
Estudantes; 
Professores de outras instituições (pesquisadores 

externos). 
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•Digite o endereço: www.pucgoias.edu.br/sigep no seu navegador. 
•Clique em realizar login. 

http://www.pucgoias.edu.br/sigep
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Preencha todo o cadastro, atentando-se para as instruções de cada campo. 
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Você receberá um e-mail para a confirmação de cadastro. Abra o seu e-mail. 
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Clique em “validar e-mail”. 
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Clique em “realizar login”. 
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Clique em “validar e-mail”. 
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Clique em “realizar login”. 
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Clique em “criar vínculo”. 

 



71 

Preencher todos os dados e clicar em autenticar. 
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Se os dados estiverem corretos, clique em “confirmar vínculo”,  
se houver algum erro, entre em contato com o responsável, conforme indicado na tela. 

 



Outros procedimentos 

•Vincular-se ou criar um grupo de pesquisa 
como líder 

•Cadastrar projetos de pesquisa vigentes 

•Dúvidas: 
•Consultar resolução referente a grupos de 
pesquisa 
•Entrar em contato com a CP/PROPE 



DÚVIDAS? 





•Coordenação de Pesquisa 

 

•e-mail: 
pesquisa@pucgoias.edu.br  

 

•Telefones:  
•3946-1073 
•3946-1431 
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mailto:pesquisa@pucgoias.edu.br

