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Login

• Tela de entrado do sistema infopibic, onde é possível realizar a autenticação no sistema. 

• Caso o usuário precise recuperar a senha deve clicar em “Recupere sua senha” para ter 
acesso ao formulário de recuperação de senha.(A base de usuários do infopibic não é 
integrada ao SINGU)

• Caso o usuário não tenha cadastro deve escolher umas das opções disponíveis de acordo 
com o perfil de atuação dentro do PIBIC, “Cadastro para Professor” ou “Cadastro para 
Aluno”.



Cadastro

Após o preenchimento do fomulário de cadastro um perfil de acesso ao sistema é criado de acordo 
com o formulário escolhido na tela de login.



Recuperar Senha

Para obter sucesso com a recuperação de senha o usuário deve fornecer as informações de acordo 
com que foi cadastrado pelo mesmo e caso não lembre ou o sistema informe que não foi possível 
recuperar com base nas informações fornecidas o mesmo deve entrar em contato com a 
coordenação do PIBIC para obter auxílio.



Meu Cadastro

Esta tela permite ao usuário o gerenciamento e atualização das informações pessoais cadastradas no 
infopibic.

1)Alterar a senha, botão utilizado para atualizar ou modificar a senha existente.

2) Atualizar Cadastro, este botão deve ser acionado após realização de qualquer alteração do 
formulário de cadastro.



Meus Projetos

Tela de acompanhamento de projetos.

1) Ao clicar neste link é possível ter acesso ao projeto cadastrados.

2) Link exibido durante o período de inscrição, utilizado em caso de renovação de projetos. (exibido
somente para o orientador)

3) Botão exibido durante o período de inscrição, deve ser utilizado em caso de projetos novos.
(exibido somente para o orientador)



Projeto



Tela exibida após clicar em continuar e caso todas as informações obrigatórias tenham sido 
fornecidas



1) Após realizar qualquer alteração utilize o botão salvar informações para não perder o 
trabalho realizado.

2) Após preencher e enviar toda a documentação exigida no edital o orientador deve utilizar 
este botão para validar sua inscrição.

3) Botão utilizado para imprimir o comprovante de inscrição gerado, caso o comprovante não 
tenha sido emitido nenhuma informação será exibida.

4) Acesso ao formulário para vinculo do orientando e plano de trabalho.
5) Botão utilizado para enviar os documentos exigidos pelo edital (declaração do chefe de 

departamento, histórico e outros)



Sobre caracteres inválidos no formulário

A plataforma InfoPIBIC permite o uso do recurso “copiar e colar” mas o funcionamento correto de 
tal recurso depende do arquivo na qual o usuário copiou o texto que deseja importar para o 
InfoPIBIC.

O usuário deve estar atento para este tipo de ocorrência editando o texto e providenciando as 
correções necessárias.
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