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Este manual tem por objetivo detalhar o procedimento de envio dos relatórios Parcial e Final 

das bolsas de iniciação científica da UFPA, através do sistema PIBIC (www.pibic.ufpa.br). 

Passo 01 – Digite o endereço do sistema PIBIC (www.pibic.ufpa.br), e de posse de seus 

dados (login e senha, perfil “Pesquisador”) digite-os no formulário localizado no canto 

superior direito, conforme figura 01, e clique em “Ok”. 

 

Figura 01 – Página inicial do PIBIC. 

 

Passo 02 – Caso tenha digitado seus dados corretos, você será direcionado para sua ficha de 

inscrição, conforme a figura 02. 
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Figura 02 – Ficha de inscrição do Pesquisador. 

 

O sistema permite que você troque sua senha sempre que desejar, bastando que você clique 

sobre a opção “Senha” e que siga os passos informados na tela. 

 

Passo 03 – Clique sobre a opção  localizada no menu superior horizontal. 

O sistema exibirá a relação de seus bolsistas, indicando o tipo de bolsa, data de ingresso e a 

vigência da bolsa, conforme a figura 03. 
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Figura 03 – Relação de bolsistas do pesquisador. 

 

Passo 04 – Ao clicar sobre o nome de determinado bolsista você obterá um maior 

detalhamento de suas informações, conforme a figura 04. 
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Figura 04 – Informações do bolsista. 

 

Passo 05 – Clique sobre as opões  ou localizadas no men 

superior horizontal, conforme a sua necessidade. 

Você será direcionado para o formulário de envio de relatório, conforme a figura 05. 
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Figura 05 – Formulário de envio de relatório. 

 

Basta clicar na opção “Escolher arquivo” e indicar o local onde o arquivo contendo o relatório está 

salvo em seu computador. 

Se o processo tiver sido realizado com sucesso você receberá uma a confirmação. 

 

 


