SICT

Iniciação Científica e Tecnológica
Órgão Desenvolvedor: CERCOMP
Órgão Responsável: PRPPG
Situação: Em Produção
Descrição: O sistema tem a finalidade de gerenciar as bolsas de iniciação científica, iniciação tecnológica e ensino médio. desde o processo de
inscrições até a avaliação do relatório final.

Documentos:

Histórico de Atualizações

Versão: 1.2.7_0 - Data de liberação: 20/02/2014:
• Modificado para não exigir a auto pontuação por parte do orientador no momento de cadastrar o
projeto e inserir a inscrição do estudante;
• Retirado a pontuação (conferência) pelo Comitê Interno.

Versão: 1.2.6_0 - Data de liberação: 26/11/2013:

•

Criado botão para envio do relatório final retificador à membro do Comitê Interno na opção Relatório Final / Indicar para Comitê

do menu;
• Criado opção no menu Relatório Final / Avaliação pelo Comitê Interno - Retificador;
• Ajustado formulário da avaliação para receber o parecer da retificação;
• Ajustado formulário de envio do Relatório Final para, quando colocado novo retificador (substituir
o anterior), as condições de avaliação (parecer e comentário) sejam apagados;
Interno

Versão: 1.2.5_0 - Data de liberação: 03/10/2013 (6 pontos de função):

•

Criado relatório Certificado dos Estudantes(Impressão

- Estudantes - Certificados no menu);

Versão: 1.2.4_0 - Data de liberação: 23/09/2013 (6 pontos de função):

•

Criado relatório Situação

da Avaliação de Relatório Final (Relatório Final - Situações no menu);

Versão: 1.2.3_0 - Data de liberação: 09/09/2013:

•
•

Corrigido visualização da situação dos estudantes no relatório geral, na entrada de parecer de consultar Ad Hoc e CNPq;
Colocado item no menu para mostrar as atualizações no sistema;
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Versão: 1.2.2_0 - Data de liberação: 29/08/2013:

•
•
•

Corrigido visualização dos estudantes no ambiente do consultor do C.I. para avaliação do relatório final;
Corrigido visualização da situação dos estudantes no envio do relatório final;
Corrigido visualização do Parecer ao relatório final na consulta geral;

Versão: 1.2.1_0 - Data de liberação: 08/08/2013:

•
•
•
•
•
•
•
•

Corrigido visualização da situação dos estudantes no ambiente do consultor Ad hoc;
Corrigido visualização da situação dos estudantes no ambiente do consultor CNPq;
Ajustado visualização dos estudantes em função da finalização da bolsa;
Corrigido relatório Pontuação para Divulgação.
Corrigido visualização do parecer do CNPq na consulta geral do projeto;
Corrigido duplicidade de dados na pontuação;
Corrigido quantidade de estudantes ativos na listagem para envio à consultor CNPq;
Corrigido exibição de Não Homologados para os consultores CNPq;

Versão: 1.2.0_0 - Data de liberação: 28/03/2013:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajustado para estudante/plano de trabalho cancelado ou finalizado apareça no perfil Administrador;
Ajustado envio de relatório final para que o Administrador do sistema possa enviar relatórios fora do prazo;
Implementado possibilidade do perfil Administrador do sistema efetuar troca do tipo de programa do plano de trabalho;
Implementado impedimento de inclusão de arquivos antes de terminar o upload do mesmo;
Melhorado opções de filtro para o relatório geral do sistema;
Adicionado coluna com a situação do plano de trabalho do estudante no relatório geral do sistema;
Acertado condições de busca ao banco no relatório geral do sistema;
Consertada a visualização de arquivos de período anterior no comprovante de inscrição;
Ajustado no plano de trabalho para inclusão de bolsa Balcão independente do período de inscrições, pelo Administrador do sistema;
Melhorado filtro para homologação de inscrições;
Implementado envio de e-mail ao estudante e orientador quando inscrição for Não Homologada;

Versão: 1.1.0_0 - Data de liberação: 22/02/2013:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajustado recepção do relatório final, envio para análise de consultor do comitê interno e entrada do parecer do mesmo;
Efetuado melhorias na recepção de solicitações via sistema;
Criado consulta ao parecer de consultor Ad Hoc;
Criado consulta ao questionário de acompanhamento;
Reformulada a tela de consulta geral pelo administrador incluindo parecer Ad Hoc e questionário de acompanhamento;
Reformulada a tela de consulta ao projeto pelo consultor e estudante incluindo parecer Ad Hoc e questionário de acompanhamento;
Criado função para administrador copiar categorias e produção intelectual de período anterior;
Mudado local para inclusão de trabalho no prelo que passou a ser junto como currículo lates do orientador;
Efetuado ajustes nas conexões com o banco de dados;
Ajustado cadastro de pessoas físicas para atender novas regras;

Versão: 1.0.0_0 - Data de liberação: 15/03/2012:
Implantação inicial do sistema, em substituição ao SISPIBIC;
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•

Controla todo processo de inscrição (envio do currículo lates do pesquisador e dos estudantes, envio do histórico escolar do
estudantes, cadastro da produção intelectual com base no currículo lates do pesquisador, cadastro do projeto que deve estar Em
Andamento e com o arquivo em PDF no SAP, cadastro do plano de trabalho e envio do arquivo em PDF do mesmo, inclusão do
estudante que deve estar associado ao projeto no SAP);

•
•
•
•
•
•

Envio, por e-mail, do projeto par consultor Ad Hoc e entrada do parecer pelo mesmo;
Envio, por e-mail, de projetos para consultor do CNPq e entrada do parecer pelo mesmo;
Recepção do questionário de acompanhamento pelos pesquisadores e pelos estudantes;
Recepção do relatório final, envio para análise por consultor do comitê interno com entrada do parecer do mesmo;
Possibilidade de cancelamento de bolsas, troca de estudantes e mudança de programa;
Cadastro de solicitações pelos pesquisadores (troca de estudantes, troca de planos de trabalho, cancelamento de bolsas, entre
outros) como possibilidade de envio para análise pelo comitê interno, se for necessário;

•
•

Relação da folha de pagamento dos bolsistas (PIBIC, PIBIC-AF, PIBITI);
Relatórios diversos com possibilidade de exportação para planilhas (Excel, brOffice, OpenOffice, etc.);
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