PASSO A PASSO PARA INSCRIÇÃO NO EDITAL PROIC 2017/2018
1. Acessar o sistema por meio do link, preferencialmente pelo navegador Internet
Explorer ou Google Chrome:
https://www.sibolweb.unb.br/SIBOLWEB/Fronteira/formlogin.aspx.
2. Em seguida, clicar no link “Login de Orientador Interno”. Caso seja a primeira
orientação ou tenha esquecido a senha, entrar em contato com o Programa de
Iniciação Cientifica - ProIC pelos telefones ( 3107-0825 e 3107-0826) ou pelo email
pibic@unb.br para ser cadastrado e/ou receber a senha de acesso
3. Retornar à tela. O sistema exibe a tela abaixo.

4. Preencher os campos “Usuário” e “Senha”. O campo “Usuário” é a matrícula FUB do
professor; a senha é a mesma utilizada para acessar os sistemas administrativos da
UnB (ou pode ser fornecida pela Secretaria do ProIC) e Clicar na opção “Entrar”.

Matricula FUB.

A mesma usada nos
sistemas da UnB.

Caso não tenha cadastro no
SIBOL, entre em contato com
o ProIC.
Caso já tenha cadastro,
recupere automaticamente
sua senha

5. Clicar na aba “Inscrições Edital 2017/2018”. O sistema exibe a tela abaixo. Caso não
apareça a mensagem inicial, clicar na aba “Sair do Sistema” e entrar novamente.
IMPORTANTE: todos os arquivos a serem inseridos deverão ter no máximo 2MB

6. No preenchimento, informar a produção científica SOMENTE do período 2013 a 2016.
Anexar o currículo LATTES (2013-2016), no formato PDF. Para que o arquivo do CV
Lattes não ultrapasse 2MB, é necessário gerar o currículo em formato .rtf (Word) e
depois salvá-lo no formato .pdf.

7- Dados da produção de artigos científicos publicados em periódicos no período entre
2013 e 2016, devem ser inseridos em folha anexa ao Resumo do “Projeto de
Pesquisa”, depois do item metodologia. Somente será computada a produção
científica em periódicos classificados, no Qualis/Capes de periódicos, como A1, A2, e
B1, B2, B3, B4, B5, devendo a classificação ser fornecida, obrigatoriamente, no ato de
inscrição.
8. Como gerar um arquivo no Currículo Lattes selecionando apenas o período solicitado :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Acesse a página do C NPQ, www.cnpq.br
Clique em “Plataforma Lattes”
Carregada a página, “atualizar currículo”
Faça o login do seu currículo
Carregada a página, na barra lateral esquerda procure o ícone “exportar”
Uma janela se abrirá, selecione RTF, confirme
Outra janela se abrirá, em MODELO de CURRICULO selecione “Resumido”
Em PERÍODO DA PRODUÇÃO selecione “desde o ano de”, e complete com
2013, e confirme.
Seguindo esses passos a plataforma Lattes irá gerar um arquivo do currículo
para salvar em PDF

9. Clicar no botão “Gravar”. O sistema exibe a mensagem “Operação realizada com
sucesso!”.
10. Em seguida, clicar na aba “Projetos”, para cadastrar o(s) projeto(s) a que se
vincula(m) o(s)(a)(s) estudante(s).

Inserir
arquivo
em formato PDF,

12. A cada tela salva, deverá aparecer a informação:

13. Clicar na opção “Incluir”, para inserir um novo Projeto :

Incluíndo o Projeto:

Comprovant
e
homologaçã
o PDF
Número
do
Protocolo

Carta de
aprovação PDF

Máximo 4
(três)
páginas!

13. Observar que, no item “Quanto à homologação do Comitê de Ética”, dependendo da
opção escolhida, será disponibilizado novo campo para inserir uma nova informação,
conforme modelo abaixo. Após finalizar, clicar na aba “Plano de Trabalho”

14. Clicar na aba “Planos de Trabalho” para cadastrar o(s) plano(s) de trabalho(s)
vinculado(s) ao projeto do(a) orientador(a). Em seguida, clicar na opção “Incluir” para
cadastrar um plano de trabalho, conforme tela abaixo. Repetir o procedimento para
cada plano de trabalho do mesmo Projeto.

15. Preencher os dados conforme solicitado. O currículo do(a) estudante deve ser o
informado na Plataforma Lattes

Interno(a);
Externo(a)

Remunerado(a)
Voluntário(a)

Uso obrigatório do
formulário modelo
disponível na
página do ProIC –
máximo 5 (cinco)
páginas!

16. Caso o(a) estudante indicado(a) seja externo(a) à UnB, preencher todos os campos
de informações e anexar o histórico escolar, em arquivo PDF, conforme tela abaixo:

Anexar
Histórico do(a)
estudante!

17. A tela a seguir permite incluir, alterar ou excluir os planos de trabalho e ver o
resumo dos que já estão cadastrados.

18. Ao finalizar, clicar na aba “Produção científica do(a) orientador(a)”, depois na aba
“Projetos” e aparecerá a tela para impressão.

19. A tela a seguir é o comprovante de inscrição. Verificar se os dados estão corretos e
clicar em “Imprimir”. O sistema exibe a tela abaixo:

