ORIENTAÇÕES PARA NAVEGAÇÃO NO SICT
(Sistema de Gerenciamento de Iniciação Científica e Tecnológica)

1. Para a inscrição no SICT é obrigatório que o projeto de pesquisa esteja cadastrado no
SAP e encontre-se com status “em andamento”, com encerramento posterior a 31/07, do
ano em que se encerrar o desenvolvimento da pesquisa de IC a que se pretende
candidatar.

2. Procedimentos a serem seguido pelo estudante no SICT:
a. Inserir os arquivos em pdf do “extrato acadêmico e Currículo Lattes”;
b. Acesse o SICT por meio do Portal do Aluno;
c. Selecione “ACADÊMICO – PESQUISA” - Sistema de Iniciação Científica e
Tecnológica-SICT;
d. Selecione o período a que se está candidatando e o Programa ao qual será
vinculado (ACESSAR);
e. Acesse a aba “Dados bancários/arquivo”;
f. Aparecerá o local de inserir os dados bancários – Gravar;
g. Inclua os documentos no botão “NOVO”;
i. Selecione o tipo de arquivo, faça o upload do arquivo desejado, grave na
figura do disquete.
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3. Procedimentos a serem seguidos pelo pesquisador/orientador: fazer o Login no Portal
do Servidor > Sistemas Acadêmicos > Pesquisa > Iniciação Científica e Tecnológica
(SICT) - Acessar o SICT - selecionar o período XXXX/XXXX e o Tipo de Pesquisa:

Selecione
o período
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4. Aba PROJETOS > Inscrições > selecione na pasta amarela o projeto que será cadastrado
para o período:

5. Aba “Projetos” – Apresenta - se as informações contidas no cadastro de projetos
efetivado no SAP – Sistema de Acompanhamento de Pesquisa
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6. Aba “Plano de Trabalho” – Cadastra-se nesta:
a. O tipo de participação dos estudantes, clicar em “Novo” na janela “Programa” escolher a modalidade, inserir o título do plano de trabalho, clicar no botão “Incluir”

b. Clicar no botão “Novo” para abrir a janela do “Arquivo do Plano de Trabalho”,
selecionar o arquivo do plano de trabalho, esperar o carregamento, salvar no
“disquete”.
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c. Na janela “Estudantes”, clicar em “Novo”, em seguida clicar em “Localizar”, inserir
qualquer letra do nome do estudante, o sistema carrega todos os estudantes
cadastrados no SAP.
d. Selecione o estudante desejado, informe se é renovação ou não, se é estudante de
último ano ou não.
e. Clicar em salvar no “disquete”, em seguida clicar no botão “Gravar” na parte superior
da tela.

f. Siga os mesmos passos para incluir outro estudante e plano de trabalho.
7. Após inserir todos os estudantes candidatos, vá para a aba “Comprovante” e confira se
todos os arquivos foram carregados e salvos adequadamente. Caso necessário, volte nas
abas e refaça a operação.
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8. Imprima o comprovante de inscrição que será gerado na aba “Comprovante”, guarde-o
consigo, para qualquer eventualidade.
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