
INÍCIO__________________________________________________________________

Acesse https://www3.dti.ufv.br/bolsista/ e clique no campus onde você está lotado:

 

Clique no edital ao qual pretende submeter proposta:

Clique em e, na tela seguinte, acesse o sistema com sua matrícula e senha dos
sistemas da UFV. 

SELECIONANDO O BOLSISTA______________________________________________

Selecione o campus onde o estudante candidato à bolsa
está matriculado, o número de matricula deste estudante
e depois clique em avançar para ser direcionado à tela
de lançamento de projeto 



PROJETO/PLANO DE TRABALHO___________________________________________

As informações que orientam o conteúdo do texto podem ser obtidas ao clicar nos 
campos de preenchimento e em seguida clicar em 

Ao fim de cada tela você poderá optar por: 
- voltar à etapa anterior.  
- salvar o progresso no preenchimento dos campos.
- avançar para a próxima etapa.

Ao clicar em voltar ou avançar o progresso também é salvo.
Uma vez salvo o progresso, você poderá sair do sistema. Na próxima vez que você entrar
no sistema irá continuar a submissão da proposta de onde havia salvo.

CURRÍCULOS____________________________________________________________

Do bolsista: utilizar o link do Lattes.

Do coordenador que ingressou na UFV depois de outubro de 2012: utilizar o link do 
Lattes.

Do coordenador que ingressou na UFV antes de outubro de 2012: deixar em branco. 
Neste caso o currículo deverá ser incluído na seção ANEXOS.

ANEXOS________________________________________________________________

Currículo do Coordenador

O coordenador que ingressou na UFV depois de outubro de 2012 deve deixar o campo 
sem anexo.

O  coordenador  que  ingressou  na  UFV  antes  de  outubro  de  2012  deve  anexar  as
atividades de extensão constantes no RADOC (www.dti.ufv.br/radocnew/Default1.asp) no
sistema por meio de um documento em formato PDF.  

Equipe

Os nomes dos componentes do projeto devem ser anexados no sistema por meio de 
documento em formato PDF, baseado no modelo encontrado no endereço:
http://www.pec.ufv.br/wp-content/uploads/2015/09/ANEXO-EQUIPE.doc

Atividades

As atividades do projeto devem ser anexadas no sistema por meio doceumento em 
formato PDF, baseado no modelo encontrado no endereço:
http://www.pec.ufv.br/wp-content/uploads/2015/09/ANEXO-ATIVIDADES.doc

http://www.dti.ufv.br/radocnew/Default1.asp


CONFIRMAÇÃO__________________________________________________________

Nesta tela você verá todas as informações fornecidas anteriormente.

Você poderá validar a submissão da proposta clicando em  no fim da tela.

Caso haja alguma inconsistência, como uma informação faltante, o sistema indicará onde 
encontrá-la e a subimissão da proposta ficará pendente até a próxima validação.

Caso não haja inconsistências a proposta será submetida.

Atenção: não é possível excluir ou corrigir uma proposta já submetida ao sistema. Utilize 
a opção  apenas quando tiver certeza das informações fornecidas.

DÚVIDAS?__________________________________________________________

NÚCLEO DE APOIO A PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSÃO

nape @ufv.br

(31)3899-2587
(31)3899-3999
(31)3899-4861
(31)3899-2751


