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Informações gerais sobre o processo de inscrição de propostas 

• Antes de iniciar a inscrição, leia atentamente o Edital n. 002/2020 -

PRPPG/Unespar,  os Anexos da seleção e a Resolução n. 052/2018 – 

CEPE/Unespar, que aprova o regulamento do Programa da Iniciação Científica 

da Unespar 2020/2021. 

 

Abaixo seguem os links:  

Edital:http://prppg.unespar.edu.br/iniciacao-cientifica/editais/edital-002-2020-

prppg-unespar.pdf/view;           

 

Resolução:http://prppg.unespar.edu.br/iniciacao-cientifica/pic-1/resolucao-

001-2018-cepe.pdf/view; 
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IMPORTANTE 

• Observe que, neste ano, há algumas MUDANÇAS:  

 

 um único Edital para PIC/PIBITI; 

 novo modelo de Plano de Trabalho (em substituição ao modelo de 

“Projeto”); 

 nova tabela de pontuação do Currículo Lattes; 

 link logo no Passo 1 da submissão, que direciona a outra página, para 

preenchimento online de dados da antiga “ficha de inscrição”; 

 indicação de orientandos somente após o resultado final e classificação. 

 

 



Inscrição aos Programas de Iniciação: PIC e PIBITI 

 

 

• Para submeter uma proposta, acesse o link: 

http://www.fecilcam.br/eventos/index.php/iniciacaocie

ntifica2014/pic2020/index;      

 

• Para cada proposta encaminhada, o orientador inicia 

uma nova submissão no sistema, preenchendo e 

anexando em cada uma delas os documentos previstos: 

Anexos I e II do Edital preenchidos, e o Currículo 

Lattes do orientador e coorientador, quando houver, 

atualizado em 2020. Todos os arquivos devem ser 

anexados no formato PDF. 
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 Para acessar o sistema  

(caso já tenha cadastro ou enviado proposta em 2019) 

• Para acessar o sistema, você clicará na opção ACESSO, ou digitará seu LOGIN e 

SENHA na caixa USUÁRIO (à direita da tela). 

 

• Seu LOGIN e SENHA são os mesmos do ano anterior. Se houver necessidade de envio 

de nova SENHA, basta clicar em “Esqueceu a senha?” 



 Para realizar o cadastro no sistema  
(usuários que não enviaram proposta em 2019 e não possuem cadastro) 

• Se for acessar o sistema pela primeira vez, clique na opção CADASTRO 



 Para realizar o cadastro no sistema 

• Preencha seus dados, especificando o 

Campus no item “Instituição”. 
 

• Ao final da página, no item “Cadastrar 

como”, marque a opção “Autor: 

Permitido submeter à conferência”. 
 

• Após preencher todos os dados, clique 

no botão CRIAR (Os itens marcados 

com * são obrigatórios). 

Você receberá um 

e-mail com seu 

LOGIN e 

SENHA. Essas 

informações serão 

necessárias para 

todas as vezes que 

for acessar o 

sistema. 



Após efetuar o login no 

sistema, clique em 

NOVA SUBMISSÃO, à 

direita da opção 

AUTOR. 

OBSERVAÇÃO: caso não esteja visualizando a opção AUTOR, você deve  acessar a opção 

“Meu Perfil”, localizada à direita da tela. Em seguida, marque a opção “Autor” em “Papéis” e 

clique no botão “Salvar”. 

Submeter a proposta de IC 



Submeter a proposta de IC – Passo 1. Iniciar Submissão 

Em “Modalidades da Conferência”: 
selecione o Campus 

Em “Tipo de sessão”: selecione a 
Área de Conhecimento 



Informações do orientador e coorientador – Passo 1. Iniciar Submissão 

Na primeira diretriz, clique em 

“ACESSE AQUI” para preencher 

as informações do docente orientador 

e coorientador, quando for o caso, em 

formulário específico.  



Formulário de preenchimento – Passo 1. Iniciar Submissão 

• Após clicar em “ACESSE AQUI”, preencha todos os dados solicitados no 

formulário.  



Formulário de preenchimento – Passo 1. Iniciar Submissão 

• Nos campos para preenchimento com dados do coorientador, quando não 

houver, preencher com “não se aplica”.   



Formulário de preenchimento – Passo 1. Iniciar Submissão 

• IMPORTANTE: após concluir o preenchimento do formulário, retorne à página 

do sistema para prosseguir com a inscrição.  



Submeter a proposta de IC & T – Passo 1. Iniciar Submissão 

 

Após preencher todos os dados, 

clique em SALVAR E 

CONTINUAR 

Em “Diretrizes para 

Submissão”: leia e 

clique para aceitar 

todos os itens das 

diretrizes 

 

 

 

 
 



Submeter a proposta de IC & T – Passo 2. Transferência do Manuscrito 

• Neste passo, você inclui o Plano de trabalho da Pesquisa em PDF(Anexo I do Edital). 
 

• Clique em “Escolher arquivo” e, na nova janela que abrirá, selecione o arquivo (em 

PDF). Após selecionar, clique em “Abrir”.  
 

• Em seguida, clique em TRANSFERIR. 
 

• Clique em SALVAR E CONTINUAR. 



• Confirme se o Plano de Trabalho da Pesquisa (Anexo I) foi inserido 

corretamente. 

 

• Clique em SALVAR E CONTINUAR. 

Submeter a proposta de IC & T 
Passo 2. Transferência do Manuscrito 



Submeter a proposta de IC & T 

 Passo 3. Metadados da Submissão 
• 1. Confirme se seus dados 

(orientador) estão corretos; 

 

• 2. Indique o título da proposta 

de Pesquisa; 

 

• 3. Não é necessário preencher 

os itens “Indexação” e 

“Agências de Fomento”; 

 

• 4.Clique em SALVAR E 

CONTINUAR. 

1 

3 

2 

4 



Submeter a proposta de IC & T 

Passo 4. Transferência de Documentos Suplementares 

• Neste passo, você incluirá, separadamente, iniciando uma nova transferência para cada um dos arquivos: o 

Anexo II do Edital - Tabela de pontuação de Currículo Lattes do orientador - e o Currículo Lattes do 

ORIENTADOR, em formato PDF, atualizado em 2020. 

 

• Clique em “Escolher arquivo” e, na nova janela que abrirá, selecione o arquivo. Após selecionar, clique em 

“Abrir”.  

 

• Depois de selecionado o arquivo, clique em TRANSFERIR. 

 

• Após transferir, separadamente, cada um dos documentos previstos, clique em SALVAR E CONTINUAR. 



Submeter a proposta de IC & T – Passo 4a. Incluir Documento 

Suplementar 
• Em “Título”: escreva, por 

exemplo, “Tabela de Pontuação”; 

 

• Clique em SALVAR E 

CONTINUAR 

Ao retornar para a tela do 

“Passo 4.”, o sistema 

indicará o arquivo anexado. 

Para inserir outro arquivo, 

repita a ação anterior. 

Clique novamente em 

SALVAR E 

CONTINUAR. 



Submeter a proposta de IC & T  

 Passo 5. Confirmar Submissão 

• Neste passo, o sistema indicará os arquivos inseridos na proposta para sua confirmação 

e conclusão da inscrição; 
 

• Confirme se os três arquivos (I – Plano de Trabalho de Pesquisa; II – Tabela de 

Pontuação; III – Currículo Lattes, todos em formato PDF) estão corretos clicando no 

NOME de cada um deles.  
 

• Após confirmar se os arquivos estão corretos, clique em CONCLUIR 

SUBMISSÃO. 



Submeter a proposta de IC & T 

• Ao concluir a submissão da proposta, você receberá, 

automaticamente, um e-mail de confirmação do sistema 

(verifique se não foi enviado para a pasta “Spam”). Guarde este 

e-mail como comprovante de inscrição no PIC; 

 

• Para cada proposta a ser encaminhada, você deve iniciar uma 

NOVA SUBMISSÃO, preenchendo e anexando os 

documentos previstos (I – Plano de trabalho de Pesquisa; II 

– Tabela de Pontuação; III –Currículo Lattes, todos em 

formato PDF); 

 

• Em caso de submissão de mais de uma proposta cadastrada 

com o mesmo título, será considerada, exclusivamente, a 

última submetida dentro do prazo de inscrição previsto no 

Edital 02/2020. 


