
SIGAA - MÓDULO PESQUISA

Como Indicar Bolsistas para Participar de 
Projetos de Pesquisa

Etapas:

Selecionar um discente; 

Vinculá-lo a um Plano de Trabalho.

Pesquisa



Objetivos

 Orientar os pesquisadores da UFPA sobre como vincular

a seus Projetos de Pesquisa registrados no SIGAA

discentes de graduação interessados em desenvolver

atividades de pesquisa, no âmbito do Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).



Indicar Bolsista

 Feito pelo Pesquisador

1. Acesse o portal do Docente;

2. Acesse a aba Pesquisa, selecione a opção Planos de 

Trabalho e selecione a opção Indicar/Substituir 

Bolsista ;



Indicar Bolsista
3. Clique em      ,  ao lado do plano de trabalho no qual 

deseja realizar a indicação;   



Indicar Bolsista
4. Selecione o tipo da bolsa: Escolha um subprograma de 

acordo com o resultado do Edital no qual você foi contemplado;

5. Novo Bolsista: Digite somente os primeiros nome e 

sobrenome do discente e deixe o Sistema sugerir nomes; ele 

exibirá uma lista automática na qual a opção desejada deve ser 

selecionada.  Atenção: Se digitar o nome completo do aluno, a 

busca não funcionará. Além disso, somente discentes que 

fizeram o registro prévio de interesse no plano de trabalho, no 

SIGAA, constarão na lista de opções;

6. Para finalizar, clique em Indicar;

7. O sistema confirmará se a operação foi realizada com sucesso.

LEIA COM ATENÇÃO!



Indicar Bolsista



Indicar Bolsista

 Tela de confirmação: 



CADASTRAR DADOS BANCÁRIOS DO 

BOLSISTA
 Para receber o pagamento da bolsa, o próprio bolsista deve 

cadastrar os dados bancários no SIGAA. Acesse o seu perfil 
pelo Menu Discente e, em Meus Dados Pessoais, insira as 
informações e salve-as. ATENÇÃO:

• Bolsas PIBIC/CNPq, PIBITI e CNPq-AF: Somente Conta 
Corrente do Banco do Brasil; 

• Bolsas PIBIC/UFPA, PIBIC/INTERIOR, PIBIC-AF/UFPA, 
EBTT, PIBIC/PRODOUTOR e PIBIC/FAPESPA – Conta 
Corrente dos bancos Caixa Econômica, Banco do Brasil, 
Bradesco, Santander, Itaú e BANPARÁ.

• Nenhuma das modalidades de bolsas mencionadas operam com 
Conta Digital, Conta Poupança, Conta Conjunta ou Conta de 
Terceiros. 


