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INSTRUÇÕES PARA INDICAÇÃO DE BOLSISTAS E ALUNOS VOLUNTÁRIOS 
 

Para o Orientador: 
 

1. Acessar o endereço http://www.propesq.ufpb.br/sigprpg; 
2. Informar usuário e senha; 
3. Acessar MEUS DADOS e atualizar os dados; 
4. Acessar PROCESSO SELETIVO IC >> INDICAR ALUNO; 
5. Clique no título do plano para abrir a tela de indicação; 
6. Informe o CPF do aluno a ser indicado para a bolsa. Complete os campos e clique no botão ATUALIZAR. 

Observações: 

 Não aparecerão na tela Planos que ainda tenham alguma pendência junto à CGPAIC ou que 
estão aguardando uma terceira avaliação; 

 O estudante indicado deverá preencher/atualizar seus dados cadastrais no SIGPRG para que a 
indicação possa ser realizada. 

 
ATENÇÃO: 

A documentação do estudante deverá estar anexada no SIGPRPG, opção MEUS DADOS.  
A não observância deste procedimento impede a indicação do estudante. 
DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS (SIGPRPG): 

 Declaração de Vínculo com a instituição (UFPB ou Escola de Ensino Médio) 

 CPF e Identidade (arquivo único); 

 Comprovante de conta bancária (saldo ou extrato) do Banco do Brasil, se bolsista; 

 link referente ao currículo Lattes do estudante. 

 Caso o estudante não esteja cadastrado, clique em CADASTRAR ALUNOS e informe o CPF, nome 
e e-mail do aluno. Após o cadastro, o estudante já pode entrar no sistema utilizando seu CPF 
como usuário e senha (apenas números); 

 Caso perceba algum erro nos dados, NÃO proceda a indicação e entre em contato por email, 
informando os códigos do projeto e do plano juntamente com o erro; 
 

7. Caso tenha problemas com o sistema, envie e-mail para portal@propesq.ufpb.br e aguarde contato. 
 
 

_____________ 

PIBIC-EM 
O orientador poderá selecionar e indicar o estudante para participar do Programa PIBIC-EM. 
Caso necessite de indicação de estudante do Ensino Médio por parte da CGPAIC, deverá nos comunicar através do e-
mail portal@propesq.ufpb.br até 25/07/2017. Informar o perfil do estudante (série, matérias de interesse etc), para 
que possamos contatar as escolas e proceder com a seleção. 
________________ 
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Para o ESTUDANTE INDICADO: 
 

PARABÉNS! VOCÊ FOI INDICADO! 
1. Acessar o endereço http://www.propesq.ufpb.br/sigprpg; 
2. Informar usuário e senha. Caso não esteja cadastrado, solicite ao seu orientador que o cadastre; 
3. Primeiro acesso: usuário/senha (número do CPF sem traço, nem ponto); 
4. Acessar MEUS DADOS e atualizar todos os dados. Seu orientador só conseguirá indicá-lo após esta atualização; 

Anexe toda documentação necessária no próprio sistema. Informe mais de um email (se houver) e dê prioridade ao 
email que não seja do Hotmail. DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS (SIGPRPG): 

 Declaração de Vínculo com a instituição (UFPB ou Escola de Ensino Médio); 

 Comprovante de CPF e Identidade (num único arquivo); 

 Comprovante de conta bancária (saldo ou extrato) do Banco do Brasil, se bolsista; 
Certifique-se de que a conta está ativa, depositando qualquer valor nesta conta. 

 link referente ao currículo Lattes do estudante. 
Atenção: Não é necessário levar nenhum documento impresso à CGPAIC. 
 

Observações: 
1. As bolsas de iniciação científica são pagas através de duas folhas de pagamento: CNPq e UFPB; 
2. Assim que cadastrarmos o bolsista no sistema de pagamento do CNPq, será enviado um email do CNPQ para 

o estudante, dendo o mesmo e-mail cadastrado no Currículo Lattes, onde consta um termo de aceitação da 
bolsa; 
Este Termo deve ser aceito eletronicamente até o dia 15/08/2017, caso contrário, o bolsista perderá a bolsa 
do mês de agosto; 

3. Caso não receba este email até o dia 12/08, faça o seguinte: acesse seu Lattes e confira se seu email está 
correto. Caso não esteja, corrija e nos comunique até o dia 14/08; 

4. Antes da atualização de seus dados no SIGPRPG, acesse seu currículo Lattes e verifique se o ele está em 
preenchimento. Aparece uma mensagem na tela principal informando que os dados ainda não foram 
enviados ao CNPq. Caso este seja o seu caso, clique no botão enviar dados ao CNPq. 
Este procedimento é importante, porque se o seu Lattes estiver em preenchimento, não poderemos 
cadastrá-lo na folha de pagamento; 

5. Bolsistas cadastrados na folha de pagamento da UFPB não recebem e-mail com confirmação. 
6. Leia o Edital 02/2017/PROPESQ e fique atento às suas responsabilidades como bolsista; 

 
Nossos contatos: 
Dúvidas gerais sobre o Programa/Bolsa: cgpaic@propesq.ufpb.br  
Suporte Técnico – sistema portal@propesq.ufpb.br 
Fone: 3216-7570  
www.propesq.ufpb.br  
SIGPRPG: www.propesq.ufpb.br/sigprpg  
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