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Tutorial de Submissão
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Para submeter o 

projeto

• Acessar: https://www.unitau.br/pagi

na/iniciacao-cientifica

• Selecionar: SUBMISSÃO E 

FORMULÁRIO

https://www.unitau.br/pagina/iniciacao-cientifica


Acessar o 

formulário

Clicar em Submissão 

Projeto IC que estará aberto 

entre 03/05 a 06/06



Entrar no 

formulário

• Para entrar no formulário vc deverá ter acesso o e-

mail institucional e fazer o login

• Para iniciar o preenchimento o autor da submissão 

afirma ter lido e concordar com o Regimento Interno 

e o Edital vigentes, antes de continuar.



Preencher todos 

os campos

• Especial atenção!!! O 
professor deve solicitar no 
departamento no qual é 
lotado, um número do 
processo para a submissão. 
Esse número é importante 
para a classificação na área. 
(ex:COS_024_2021)

• Outro detalhe se seu 
projeto está ou não aterto 
para receber bolsista do 
ensino médio



Detalhe Importante

• A área de Tecmnologias Prioritárias 

do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, Inovação e 

Comunicações (MCTIC) deverá ser 

indicada no ato da submissão e 

uma justiticativa do alinhamento do 

projeto é fundamental.



Encaminhar o 

Projeto

• O projeto deve ser salvo em 

word e o nomeado com o 

número do processo (ex: 

COS_024_2021)

• Clicar em Upload file

• Abrirá seus arquivos, selecionar e 

abrir

• Para formatação do projeto veja 

as orientações de formatação. 

(clique aqui)

https://unitau.br/arquivos-downloads/projeto_ic.docx


Finalizar Submissão

• Inserido o documento, passar para 

o próximo

• Preencher os dados restantes 

sobre fomento, caso possua.

• Ao final você poderá fazer um print 

do documento preenchido, 

recomendamos que salve sua 

submissão.



Desejamos que 

seu projeto seja 

contemplado!

Agradecemos seu interesse em participar!

Professor, preencha também o Cadastro de Orientador (clique aqui) 

e a Planilha de Pontuação (clique aqui)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4QoT2GS-1kmcp5pimwRL4DYeyCZdealPi7zH0AqZs_xUNFVNTlFRWlpZOUxLOFlHVFJUVDYySTFFWS4u
https://www.unitau.br/pagina/iniciacao-cientifica

