
 

 

 

ANEXO II 

 

Prezado(a) proponente, 

Neste tutorial você obterá informações sobre como operar dentro do Ambiente para Gestão 
Integrada de Projetos em Pesquisa e Inovação – AGIPPI para seu cadastro e submissão de projetos de 
pesquisa à editais de Iniciação Científica e Tecnológica abertos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Inovação (PRPI). 

Com este manual você obterá as seguintes informações: 

1. Como realizar seu cadastro, obrigatório para submissão de propostas no sistema e; 

2. Como realizar a submissão de propostas no sistema; 

 

Recomenda-se fortemente a leitura minuciosa deste manual para a correta utilização do sistema. O 
cadastro de usuários ou a submissão de propostas realizadas de forma diferente da especificada 
neste manual poderão prejudicar o processo de avaliação dos projetos. 

 

Caso você esteja familiarizado com o sistema, ressalta-se o seguinte: 

Atente para os documentos exigidos para submissão no edital em que deseja inscrever seu projeto. 
Em especial, devem ser observadas as seções para inserção de cada documento exigido (manuscrito 
ou documento suplementar). 

1. Quanto ao cadastro 

a. Atente para as especificidades relacionadas às informações que devem ser fornecidas no cadastro 
conforme item 1.3 deste manual. 

2. Quanto à submissão das propostas 

a. O projeto de pesquisa deve ser anexado na seção de "Transferência do manuscrito"; 

b. Demais documentos devem ser anexados ao sistema como na seção "documento suplementar"; 

c. Quando anexar os documentos suplementares, lembre-se de não marcar a caixa correspondente 
a "Apresentar documento aos avaliadores ...". 

TODOS OS ARQUIVOS DA SUBMISSÃO DEVEM ESTAR NO FORMATO PDF 

Após a leitura deste manual e havendo dúvidas relacionadas ao uso do sistema para cadastro ou 
submissão de propostas, ou outra questão relacionada à submissão, entre em contato com a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) por meio do e-mail prpi@ifb.edu.br ou do telefone 21032110. 

 

 

Equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 

 



 

 

 

 

1 . Realizando seu cadastro  no   Ambiente para Gestão Integrada de Projetos 
em Pesquisa e Inovação – AGIPPI 

1.1 Acesse o site pesquisa.ifb.edu.br; 

1.2 Na área "Submissão de Projetos – PRPI/IFB", clique em "cadastrar"; 

 

1.3 Preencha as informações solicitadas na tela "cadastrar", conforme especificado abaixo: 

Perfil 

Login Seu nome de usuário para acesso 

Senha Sua senha pessoal e intransferível 

Repetir senha Repita sua senha pessoal e intransferível 

Pronome de tratamento Opcional 

Prenome Seu primeiro nome 

Nome do meio Seu nome do meio 

Sobrenome Seu último nome 
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Iniciais As iniciais de seu nome, nome do meio e sobrenome. Ex.:Joan Alice  
Smith = JAS  

Sexo M ou F 

Instituição/Afiliação Informe seu Campus 

Assinatura Opcional 

E-mail Informe seu e-mail institucional 

Confirmar e-mail Confirme seu e-mail institucional 

URL Informe o link do seu Currículo Lattes 

Fone Informe seu telefone fixo ou celular para contato 

Fax Opcional 

Endereço postal Opcional 

País Brasil 

Resumo da Biografia (Ex.: 
departamento e área) 

Informe sua maior titulação 

Confirmação Marque a caixa "Enviar e-mail de confirmação incluindo login e senha" 

Cadastrar como Selecione "autor" 

 

1.4 Para finalizar seu cadastro, clique sobre o botão "cadastrar"; 

1.5 Com o término do cadastro você estará automaticamente logado no ambiente de submissões. 
Avance para o ponto 2.4 deste manual. Para sair do sistema, clique em "sair do sistema" no menu à 
direita da tela. 

 

2.  Submetendo sua proposta   a editais abertos pela PRPI, no Ambiente para 
Gestão Integrada de Projetos em Pesquisa e Inovação – AGIPPI 

2.1 Acesse o site pesquisa.ifb.edu.br; 

2.2 No menu à direita (área de login no sistema) entre com seu login e senha previamente 
cadastrados, (conforme "1. Realizando seu cadastro"), e clique em "Cadastrar”; 
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2.3 Após o acesso ao ambiente, na área "Iniciar nova submissão", clique sobre o link "CLIQUE AQUI 
para iniciar os cinco passos do processo de submissão". 

 

 



 

 

2.4 No passo 1 (iniciar submissão): 

2.4.1 Selecione (em Seção) o programa no qual você deseja inscrever seu projeto, de acordo com os 
editais abertos. Ressalta-se que cabe ao proponente a leitura do edital e a correta identificação do 
programa. 

2.4.2 Marque as caixas em "Condições para submissão", se você atender às condições estabelecidas. 

2.4.3 Clique em “Salvar e Continuar”. 

 

 

 

2.5 No passo 2 (transferência do manuscrito): 

2.5.1 Na área "transferir arquivo", clique em "Escolher arquivo" e busque o arquivo de seu 

PROJETO DE PESQUISA, selecionando-o em seguida e clicando em "Abrir"; 

2.5.2 Clique em "Transferir"; 

2.5.3 Confira se o arquivo foi corretamente anexado ao sistema verificando os dados em "Arquivo 
submetido". 

2.5.4 Clique em "Salvar e continuar" 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.6 No passo 3 (Metadados da submissão (Indexação)): 

2.6.1 Insira as informações solicitadas pelo sistema (campos com asterisco são de preenchimento 
obrigatório), ratificando aquelas que foram recuperadas de seu cadastro; 
2.6.2 Clique em "Salvar e continuar"; 

 

 



 

 

 

 

2.7 No passo 4 (Transferência de documentos suplementares): 
2.7.1 Na área "transferir arquivo" (canto inferior esquerdo), clique em "Escolher arquivo" e busque 
o arquivo de seu COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE PESQUISA, 
selecionando-o em seguida e clicando em "Abrir"; 
2.7.2 Clique em "Transferir"; 
2.7.2.1 Em Passo 4a. Incluir documento suplementar: 
2.7.2.1.1 Preencha os campos com asterisco (*); 
2.7.2.1.2 NÃO MARQUE a caixa correspondente à "Apresentar documento aos avaliadores (sem 
metadados), pois não irá comprometer a avaliação pelos pares cega" (ao final da página). 
2.7.2.1.3 Clique em "Salvar e continuar"; 
2.7.1 Na área "transferir arquivo" (canto inferior esquerdo), clique em "Escolher arquivo" e busque 
o arquivo de seu CURRÍCULO LATTES, selecionando-o em seguida e clicando em "Abrir"; 
2.7.2 Clique em "Transferir"; 
2.7.2.1 Em Passo 4a. Incluir documento suplementar: 

2.7.2.1.1 Preencha os campos com asterisco (*); 
2.7.2.1.2 NÃO MARQUE a caixa correspondente à "Apresentar documento aos avaliadores (sem 
metadados), pois não irá comprometer a avaliação pelos pares cega" (ao final da página). 
2.7.2.1.3 Clique em "Salvar e continuar" 
2.7.3 Confira se todos os documentos suplementares foram corretamente anexados ao sistema. 

 

 



 

 

 

 

 

2.7.4 Clique em "Salvar e continuar"; 
2.8 No passo 5 (Confirmação da submissão): 
2.8.1 Confira se todos os arquivos (projeto de pesquisa, comprovante de participação em grupo de 
pesquisa e currículo lattes) foram corretamente anexados ao sistema; 
2.8.2 Clique em "Concluir submissão". 

 



 

 

 

 

 

2.9 Para sair do sistema, clique em "Sair do sistema", no menu à direita. 


