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Orientações: 

 Use o navegador Internet Explorer. 

 Verifique os planos de trabalho enviados com o PDF do projeto e o cadastro destes para a indicação dos alunos. 
   



Através do site da UERN acesse o Portal do Professor e entre com seu login e senha. 

 

  



Clique na aba Projetos de Pesquisa para acessar seus projetos cadastrados. 

 

  



Clique em Cadastro e Submissão de Projetos a Editais. 

 

  



Os primeiros projetos listados são os últimos que foram vinculados aos editais do PIBIC e PIBITI. Identifique o projeto no qual 

você terá de fazer alterações nas informações cadastradas, se necessário. 

 

  



Ao clicar no link do edital, ao qual o projeto foi vinculado, duas opções surgirão: Adicionar Plano de Trabalho e Planos de 

Trabalho (deste edital). Clique nesta última opção. 

 

  



Mais informações serão exibidas. Neste espaço, você poderá modificar o título do plano de trabalho e adicionar ou modificar 

o aluno já cadastrado, se houver. Lembramos que os alunos poderão ser indicados depois da publicação do resultado final, 

todavia, se você já os houver selecionados, eles poderão ser cadastrados agora ou até a data limite prevista no edital. Continue... 

 

  



Se for necessário modificar o título do plano de trabalho clique em Modificar Título e preencha o espaço como mostrado na figura 

abaixo. Clique em Enviar. 

 

  



Se for necessário adicionar ou modificar o aluno clique em Adic./Modif. Aluno e preencha o espaço como mostrado na figura 

abaixo. Clique em Enviar. 

 

  



ATENÇÃO! Se você enviou o arquivo em PDF, por exemplo, com 03 planos de trabalho junto com o projeto, você precisará 

cadastrar os mesmos títulos desses 03 planos de trabalho. Neste exemplo, foi enviado um projeto com 03 planos, mas temos 

apenas um plano cadastrado, teremos que cadastrar mais dois. 

Para ter certeza de quanto planos de trabalho foram enviados junto com o projeto, visualize o arquivo PDF que você anexou e veja 

quantos planos de trabalho foram elaborados. Copie os títulos dos planos, cole num Bloco de Notas, em seguida clique em 

Adicionar Plano de Trabalho para adicionar os títulos de tantos quantos forem os planos de trabalho enviados. Clique em Enviar. 

 

  



Perceba que um novo quadro surgiu. Isso significa que você tinha uma plano já cadastrado e que, agora, cadastrou um segundo 

plano de trabalho. Neste exemplo, temos ainda que cadastrar um terceiro plano, pois o formulário do projeto em PDF foi enviado 

contendo 01 projeto e 03 planos de trabalho. 

Os proponentes tiveram a opção de elaborar seu projeto com no máximo 03 planos de trabalho individualizados, um para cada 

aluno. 

 

  



Repita a operação anterior para cadastra o terceiro plano de trabalho, se assim for necessário. 

 

  



Se o seu projeto foi enviado para concorrer a seleção com 03 planos de trabalho, sua área de trabalho deverá ser apresentada 

como mostrado na figura abaixo, um espaço para cada plano de trabalho, um plano de trabalho para cada aluno. 

 

  



Se, por ventura, você tiver feito um cadastro com erro, ele poderá ser excluído clicando no link Excluir este Plano. 

 


