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1. INTRODUÇÃO 

 

A Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPGP) caracteriza-se como 

importante pilar para o apoio e fortalecimento do ensino de graduação e de pós-graduação 

voltado à formação de recursos humanos altamente qualificados, em vistas a tornar a 

Universidade Federal de Rondonópolis uma instituição que seja referência regional, nacional e 

internacional. Para otimizar e tornar dinâmico o funcionamento, a PROPGP apresenta, o 

módulo de CADASTRO DE PLANOS DE TRABALHO PARA A INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

no Sistema Unificado de Administração Pública -SUAP. 

Este manual visa auxiliar os proponentes no cadastramento dos planos de trabalho dos 

estudantes que participam dos editais de Iniciação Científica. O módulo de seleção de bolsistas 

dentro do SUAP é uma ferramenta de cadastramento, acompanhamento e gerenciamento dos 

planos de trabalho. 

 Neste módulo é possível consultar os editais de Iniciação Científica (PIBIC, PIBITI, 

PIBIC-Af, PIBITI-Af, PIBIC-EM, VIC, VITI) e demais informações necessárias para a 

realização das inscrições dos estudantes que concorrerão a Iniciação Científica. Este guia básico 

tem o objetivo de auxiliar os pesquisadores da Universidade Federal de Rondonópolis no 

cadastramento dos planos de trabalho dos estudantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. SUAP MÓDULO PESQUISA – SUBMISSÃO DE PLANOS DE TRABALHO 

DOS ESTUDANTES 

 

Entre no sistema SUAP, clique na aba a esquerda chamada PESQUISA, em seguida, 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS, REALIZAR INSCRIÇÃO, e depois, em INSCREVER ALUNO, 

conforme as setas abaixo: 

 

1) Quando abrir a nova página, vá em “PROJETO” e escolha o projeto no qual irá 

vincular o aluno; 

2) No próximo item “ALUNO” escolha o aluno que irá ser o candidato a bolsista (ou 

voluntário caso o edital seja VIC ou VITI) e anexe o arquivo em PDF com o PLANO DE 

TRABALHO do estudante; 

3) Em seguida, o arquivo em PDF com os DADOS DO PROJETO (o arquivo em pdf 

do projeto previamente cadastrado no sistema SUAP), conforme imagem abaixo.  

Observe que: O item “DADOS DO PROJETO” não é um item obrigatório. No entanto, 

solicitamos que seja inserido o projeto de pesquisa do professor orientador. Isso decorre do fato 

da migração de dados do SGPP para o SUAP não gerar preenchimento de todos os campos 

necessários para avaliação comparativa entre os planos de trabalho dos estudantes com o projeto 

de pesquisa previamente cadastrado. 

 



 

 

Ao salvar, irá aparecer a mensagem na parte superior da tela: INSCRIÇÃO 

REALIZADA COM SUCESSO. 

 

Em caso de inscrição de mais de um bolsista, o procedimento deverá ser iniciado 

conforme a primeira imagem, clicando em PESQUISA, e seguir conforme as orientações 

desse manual 


