
Passo a Passo de como 
Cadastrar Projetos e Planos de 

Trabalho – PIBIC
Ciclo 2020-2021



1º passo: Acessar área restrita : 
Intranet - UCDB 

https://accounts.ucdb.br/



2º passo: Ir até a guia principal -
SIAP – Administrativo –

Cadastro Currículo/Ficha 
Pontuação



Peso Total
1

1.1 Indexado com conceito A1 (QUALIS) 10 0

1.2 Indexado com conceito A2 (QUALIS) 8,5 0

1.3 Indexado com conceito B1 (QUALIS) 7 0

1.4 Indexado com conceito B2 (QUALIS) 5,5 0

1.5 Indexado com conceito B3 (QUALIS) 4 0

1.6 Indexado com conceito B4 (QUALIS) 2,5 0

1.7 Indexado com conceito B5 (QUALIS)  1 0

1.8 Indexado com conceito C (QUALIS) e outras revistas com corpo consultivo não indexados 
pelo QUALIS (máximo 2)

0,5 0

 2 Trabalhos de divulgação artistica em periódicos com corpo editorial (máximo 2) 1 0

3
Resenhas bibliográf icas publicadas em periódicos científ icos especializados internacionais, 
com corpo editorial (máximo 2)

0,4 0

4
Resenhas bibliográf icas publicadas em periódicos científ icos especializados nacionais, com 
corpo editorial (máximo 2) 

0,3 0

5 Prefácio, Posfácio, verbetes (máximo 2) 0,2 0

6

6.1 Trabalhos completos em anais de eventos internacionais (mínimo 5 páginas) (máximo 
2 por evento)

2 0

6.2 Trabalhos completos em anais de eventos nacionais (máximo 2 por evento) 1,5 0

6.3 Resumos expandidos publicados em evento internacional (máximo 2 por evento) 1 0

6.4 Resumos simples publicados em evento internacional (máximo 2 por evento) 0,5 0

6.5 Resumos expandidos publicados em evento nacional (máximo 2 por evento) 0,5 0

6.6 Resumos simples publicados em evento nacional (máximo 2 por evento) 0,25 0

7

7.1 Patente aceita 10 0

7.2 Patente depositada, em processo de avaliação 2,5 0

8

8.1 Iivro indexado com conceito L4(QUALIS)** 10 0

8.2 Iivro indexado com conceito L3 (QUALIS) 8,5 0

8.3 Iivro indexado com conceito L2(QUALIS) 7 0
8.4 Iivro indexado com conceito L1 (QUALIS)  com corpo consultivo não indexados pelo 
QUALIS

1 0

8.2.1 Iivro indexado com conceito L4 (QUALIS) 4 0

8.2.2 Iivro indexado com conceito L3 (QUALIS) 3 0

8.2.3 Iivro indexado com conceito L2(QUALIS) 2 0
8.2.4 Iivro indexado com conceito  L1(QUALIS) com corpo consultivo não indexados pelo 
QUALIS

0,5 0

8.4 Tradução de capítulos de livros com corpo editorial (L4 e L3) (máximo 2 capítulos por 
livro)

2 0

9
Organização e editoração de livros e periódicos, com corpo editorial (com um mínimo de 
50 páginas) (L4 ,L3, L2)

3 0

10
Confecção de mapas, cartas geográf icas e maquetes (não integrantes de outro trabalho já 
pontuado neste edital, não publicadas ou disponíveis na internet ou em outro meio de 
comunicação, nem apresentadas publicamente) 

1 0

11 Desenvolvimento de material didático (máximo 5 no período analisado 2015/2020) 0,1 0

0

0

FICHA DE PONTUAÇÃO / EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS 2020-2021 / PERIODO DE AVALIAÇÃO 2015-2020

Candidato(a) 

Área no WebQualis/CAPES (clique aqui ou clique aqui): 

Área de atuação na graduação (conforme Anexo VIII): 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E ARTÍSTICA (no período de 2015-2020)

Área do conhecimento (CAPES, conforme Anexo D):

PARTE I – Produção Científica, Tecnológica e Artística

Quantidade

Artigos publicados, em periódicos científicos, conforme classificação no WEBQUALIS JCR, SJC 

Patente de produtos/processos/softw are de registro no INPI. 

Somatório 1

Sub-total 1 (= somatório 1 multiplicado por 0,5)

8.3 Tradução de livros completos (com um mínimo de 50 páginas)

Livros publicados com corpo editorial (com ISBN ou ISSN ) (com um mínimo de  50 páginas)

8.2 Capítulos de livros publicados (máximo 2 capítulos por livro)***

Comunicações em Eventos Científ icos

**A classificação dos periódicos científicos será de acordo com a última atualização do Qualis CAPES de cada área, indicada pelo(a) 
candidato(a) (link). Na ausência do Qualis CAPES, será avaliado o fator de impacto (FI) ou “cites per doc”, obtido no Scimago Journal & 
Country Rank (SJR, http://ww w.scimagojr.com), o qual possui alta correlação com o FI divulgado pelo JCR.
**Conceito C (Qualis) pelo menos indexado em uma base de dados (LILACS, SciELO, MEDLINE, Scopus, DOAJ, EBSCO, ISI Web of 



3º passo: Inserir o arquivo da 
ficha de pontuação



4º passo: Ir até a guia principal -SIAP –
Administrativo – Cadastro de Projetos de 

Pesquisa



5º passo: Selecionar a opção 
PIBIC e clicar em cadastrar



6º passo: Inserir os dados 
correspondentes ao Projeto

É necessário 
informar todos 
os campos para 
finalização do 

cadastro.



7º passo: Cadastrar o Grupo de 
Pesquisa



8º passo: Cadastrar Equipe do Projeto



9º Passo: Cadastrar aluno



Selecionar: o nome do aluno, 
o tipo, o nº do RA e o nome 

do orientador



10º Passo: Para o cadastro de
Pesquisadores, utilizar a mesma
forma do cadastro do aluno,
porém, trocando a opção de aluno
para Pesquisadores

Thamirys Padilha
Realce



11º Passo: Cadastro de Plano de 
Trabalho



Após todos os campos cadastrados, 
o sistema gerará o comprovante de 

cadastro de projeto



Quaisquer dúvidas estamos
à disposição

pibic@ucdb.br

3312-3615


