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1. Indique a área de avaliação do plano de trabalho

OBS1: No ato da inscrição, o docente deverá indicar a área do conhecimento
(classificação CAPES) em que seu currículo será avaliado, observando a
seguinte ordem de prioridade: (1) área de um dos programas de pós-
graduação em que atua ou área da sua bolsa de produtividade do CNPq; (2)
área de doutoramento ou área de atuação recente para aqueles que não
atuam em programa de pós-graduação.
OBS2: A área “interdisciplinar” só poderá ser assinalada por docentes que
atuam em programas de pós-graduação enquadrados na área interdisciplinar
da CAPES.

https://sigaa.ufma.br/sigaa/


Selecione o Edital: PIBIC/CNPq/FAPEMA/UFMA 2018-2019

Selecione a Grande Área:

Selecione a Área



Tutorial SIGAA – Submissão de Plano de Trabalho

PERFIL: DOCENTE

https://sigaa.ufma.br/sigaa/

2. Submissão de proposta de plano de trabalho

Pesquisa > Planos de Trabalho > Solicitar Cota de Bolsa

https://sigaa.ufma.br/sigaa/


Selecione o Edital PIBIC disponível
Cota 2018-2019



Selecione o Projeto de Pesquisa ao qual 
o Plano de Trabalho está vinculado

OBS: O projeto de pesquisa deverá estar previamente submetido através do
SIGAA , aprovado em Assembleia Departamental/ Colegiado de Curso e
homologado no SIGAA. O período de vigência do projeto deverá ser igual ou
superior à data do término da Cota da Bolsa (agosto de 2018 a julho de 2019).

Apenas estarão disponíveis para inclusão do plano de trabalho, projetos de
pesquisa homologados no SIGAA.



3. Preenchimento de plano de trabalho no SIGAA

O plano de trabalho do bolsista deverá conter,
obrigatoriamente, o título, a introdução e justificativa, os
objetivos, a metodologia e as referências.

Itens obrigatórios

Após a elaboração destes itens, selecione 
gravar e definir o cronograma de atividades.



4. Definição do cronograma de atividades

Definir o cronograma de atividades para o período de Agosto de

2018 a Julho de 2019.

Visualizar o Plano para finalizar a submissão 
da proposta.



Confirme o envio do plano de trabalho



Confirme o envio da proposta na função: 
Listar Meus Planos de Trabalho 

“Concorrendo a cota”

Dúvidas sobre a utilização do sistema (PIBIC): (98) 3272-8714
Dúvidas sobre erros no sistema (suporte N.T. I): (98) 3272-8085


