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O PROGRAMA

O  objetivo  do  Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  (Pibic)  é
desenvolver o pensamento crítico e a iniciação cientifica de estudantes de graduação do
ensino superior para a formação em recursos humanos em pesquisa.

Os  bolsistas  são  orientados  por pesquisadores  qualificados  da  Fundação  Oswaldo
Cruz, com oportunidade de acesso à técnicas e metodologias de pesquisa inovadoras.

O objetivo  do Programa Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação (Pibiti) é estimular estudantes do ensino superior no desenvolvimento
e na transferência de novas tecnologias e inovação aplicadas às necessidades da área de
saúde da população brasileira.

Este programa visa à formação de recursos humanos para atividades de pesquisa diretamente
relacionada  ao  desenvolvimento  tecnológico  e  à  inovação,  fortalecendo  a  capacidade
inovadora de pesquisa no País. Assim como o Pibic, os bolsistas Pibiti são orientados por
pesquisadores qualificados da Instituição e estimulados a desenvolverem o pensar cientifico
frente aos problemas da sociedade - na área de saúde – para a elaboração de sua pesquisa.

Como ingressar:

O processo de seleção de bolsistas ocorre no primeiro semestre de cada ano, sendo
finalizado no mês de julho e as bolsas implementadas em agosto.

A regulamentação do processo encontra-se em edital (confira o edital 2018).

Vagas:

A concessão das bolsas está condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira
do CNPq.

Requisitos necessários para candidatura:

Estar  regularmente  matriculado  em  curso  de  graduação  de  instituição  de  ensino
superior pública ou privada, reconhecida pelo Ministério da Educação.

Possuir  orientador  com  vínculo  comprovado  com  a  Fiocruz  em  regime  de  tempo
integral (40 horas).

O Pibic e o Pibiti têm o apoio e a parceria do CNPq.



MODO DE USO

A partir  da  otimização  dos  processos  internos  da  VPPCB,  um  novo  sistema  foi
modelado  e  desenvolvido  para  o  cadastro  e  acompanhamento  de  inscrições  e  bolsistas
Pibic/Pibiti. 

A seguir, o passo a passo da nova forma de submissão de projetos: 

1. Tela inicial

Nesta  tela,  os  pesquisadores  e  bolsistas  encontrarão  os  editais  disponíveis  para
consulta e download. Nesta área também serão divulgados os resultados dos editais.  

O formulário de acesso fica ao lado direito, em azul. O usuário deverá digitar seu CPF
(ou o e-mail cadastrado) e sua senha, e, em seguida, clicar no botão verde para ter  seu o
acesso validado no sistema.

Em caso de esquecimento de senha, clique no botão branco, “Esqueci a senha”. O
usuário será direcionado para a tela 2, para recuperar a senha.

O botão laranja, “Submeter projeto”, somente aparecerá quando estiver no período de
inscrições de edital com chamada aberta. Ao clicar neste botão, o usuário inicia o processo de
submissão de projeto descrito a partir da tela 6.

O botão branco,  “Baixe o manual de utilização”,  abaixo do formulário de validação
permite ao usuário baixar este manual.



2. Tela de recuperação de senha

No formulário ao lado direito (em azul), o usuário deverá informar seu CPF para que
um link de recuperação de senha seja enviado para o e-mail cadastrado. Após clicar no botão
verde,  “Enviar  código  de  recuperação”,  o  usuário  deverá  conferir  sua  caixa  de  correio
eletrônico e clicar no link enviado para ser direcionado para a tela 3.

3. Criação de senha

Após clicar no link enviado para o e-mail do usuário no processo de recuperação de
senha (ou criação de novo usuário), esta tela é exibida, solicitando a confirmação do CPF, e a



criação de uma nova senha, que deverá ser confirmada. Para gravar a nova senha clique no
botão verde, “Trocar a senha”.

Criada a nova senha o usuário será direcionado para a tela 1, onde poderá realizar a
autenticação usando a nova senha informada.

4. Renovação de Bolsas:

O orientador autenticado no sistema deverá ir para a página de projetos e clicar no
botão “Renovar bolsistas” do bolsista desejado. 

5. Submetendo um novo projeto (parte 1)

Se for o seu primeiro acesso no sistema, e/ou nunca possuiu projeto cadastrado para
bolsistas Pibic/Pibiti na VPPCB, ao clicar no botão laranja, “Submeter projeto”, na tela 1, você
será é direcionado para esta tela., Caso já possua cadastro na VPPCB, está área poderá ser
pulada, pois o processo para você será definido na próxima tela.

Todos  os  campos  neste  formulário  são  obrigatórios  (exceto  o  campo ‘WhatsApp’).
Fique atento ao e-mail informado, pois o endereço cadastrado será usado para recuperar a
sua senha em caso de esquecimento.

Orientador,  seu  vínculo  com a  Fiocruz  é  muito  importante,  pois  define,  conforme
edital, a quantidade de bolsistas que você tem direito no programa.



6. Submetendo um projeto (parte 2)

6.1 Tela para novos cadastrados

Os dados dos projetos devem ser informados nesta tela, muita atenção aos últimos
campos onde deverão ser anexados os documentos, caso sejam necessários, contrariamente
marque a respectiva caixa.

Caso  possua  cadastro  na  VPPCB,  após  seu  acesso  ser  validado,  no  menu  lateral
esquerdo clique em “Meus projetos”,  apresentado na figura G1.  Depois,  clique no botão
verde,  “Submeter  novo  projeto”,  existente  no  canto  superior  esquerdo  da  tela,  “Meus
projetos”, descrita na Figura G2.

Figura G1



6.2 Tela para usuários registrados na VPPCB

Os dados dos projetos devem ser informados nesta tela, muita atenção aos últimos
campos onde deverão ser anexados os documentos, caso sejam necessários, contrariamente
marque a respectiva caixa.

Atenção para a seleção do programa no canto superior direto, realçado pela cor grená
.

Após inserir os dados do projeto, clique no botão verde “Gravar” na parte inferior
direita do formulário. Os usuários já registrados na VPPCB receberão a mensagem de sucesso
na tela “Meus projetos”, conforme imagem abaixo:

Figura G2

Os novos inscritos serão direcionados para a próxima tela,  com instruções sobre a
criação da senha e informações sobre os próximos passos:



Ao clicar no e-mail  recebido o usuário  realizará  o processo das telas  3 e 5.  Após
autenticação do sistema, será para a próxima tela.

7. Tela principal do sistema

Esta é a tela principal do sistema, dividia em três colunas. A primeira, azul, localizada
ao  lado  esquerdo;  a  segunda,  determinada  pelo  post-it  amarelo  ao  centro;  e  a  terceira,
delimitada pelos botões verde e laranja e pela caixa “Datas importantes”.

Primeira coluna
O primeiro item do menu, já apresentado na figura G1 como Menu Principal, é “Área

pessoal”, que traz o usuário para esta tela. O que quer dizer?



O segundo, “Meus projetos” leva para a tela que lista os projetos submetidos pelo
usuário que está autenticado, conforme a figura G2.

O terceiro item, “Bolsistas”,  direciona para a tela de Bolsistas, que lista os bolsistas
integrantes dos projetos do usuário autenticado, conforme figura G3.

Figura G3

Para dar continuidade ao processo de submissão de um projeto, seguem abaixo os
passos para a inclusão de um bolsista. A partir da tela “Meus projetos”, você deverá clicar no
botão:

Uma caixa abrirá para que informe o CPF do bolsista. Se ele existir na base da VPPCB
e não estiver ativamente vinculado a um projeto, ele será automaticamente vinculado ao seu
projeto.  Caso contrário,  uma tela  com o formulário  para  entrada  dos dados  pessoais  do
bolsista será exibida. Após o preenchimento dos dados será direcionado para a tela com o
formulário acerca do subprojeto:

Todos os campos são obrigatórios. Após o preenchimento das informações clique no
botão verde “Gravar” na parte inferior direita da tela (não mostrado na imagem) para ser
direcionado para a tela do projeto:



Nesta  tela  estão  apresentadas  as  informações  sobre  o  projeto,  e  os  bolsistas
vinculados. 

Atenção ao botão verde “Finalizar Inscrição”. Quando o seu projeto estiver atendendo
a todos os requisitos do edital, ele aparecerá para que finalize sua inscrição.

Sua inscrição só será aceita no sistema após o clique neste botão e não existe
a  possibilidade  de  aceitar  a  sua  inscrição  sem  que  execute  esta  ação.  Os
administradores do sistema não possuem acesso a projetos não finalizados.


