PAINEL DE INTEGRAÇÃO
ORIENTAÇÕES PARA ACESSO

1) Estudantes
1-1) Funções Disponíveis
a) Login: A página inicial do site para submissão de propostas do painel de integração
solicita usuário e senha para acesso. A regra estabelecida para os docentes e técnicos
administrativos é a mesma: O usuário e senha, no primeiro acesso, são nome.sobrenome.
Exemplo (Figura 1)
Usuário: fabio.moura
Senha: fabio.moura

Figura 1: Login

b) Área restrita: O usuário tem acesso a uma interface que corresponda com as
funcionalidades permitidas, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2: Área restrita
c) Troca de senha: Após informar usuário e senha, o usuário será redirecionado para uma
área restrita, onde recomenda-se a imediata alteração da senha de acesso ao sistema,
sendo indicado na Figura 3.

Figura 3: Troca de senha

d) Cadastrar uma nova proposta: Apenas os estudantes têm a possibilidade de cadastrar
uma nova proposta para apresentação no Painel de Integração, que será devidamente
analisada e, posteriormente, aceita ou negada pelo professor orientador informado no
momento do cadastro. A Figura 4 apresenta o acesso que disponibiliza o preenchimento
de uma nova proposta de trabalho.

Figura 4: Cadastrar uma nova proposta

e) Cadastrar trabalho: O procedimento exigirá que o estudante que estiver cadastrando a
proposta informe os dados do trabalho, seguindo as regras estabelecidas, que são:
- Entre 6 e 7 estudantes por equipe;
- Entre 2 a 4 disciplinas integradas;
- Orientador (poderá orientar no máximo 3 trabalhos);
- Entre 0 a 3 colaboradores (cada colaborador poderá colaborar em até outros 3
trabalhos);
- O resumo do trabalho deverá conter entre 1700 até 2400 caracteres;
- Informar o título do trabalho.
As Figuras 5 e 6 apresentam a tela de cadastro da proposta de trabalho.

Figura 5: Cadastro de proposta de trabalho

Figura 6: Cadastro de proposta de trabalho

f) Visualizar propostas cadastradas: Os usuários que tiverem proposta de trabalho
vinculadas ao seu usuário, que serão informadas pelos estudantes na hora do
preenchimento da proposta, poderão visualizar por meio do acesso “Minhas Submissões”,
de acordo com o link destacado na Figura 7.

Figura 7: Visualizar propostas cadastradas
e) Leitura das propostas: Os usuários terão acesso para leitura das propostas
cadastradas pelos estudantes. Esta funcionalidade está apresentada nas Figuras 8 e 9.

Figura 8: Leitura das propostas

Figura 9: Leitura das propostas
f) Cancelar proposta cadastrada: Apenas o estudante proponente do trabalho poderá
efetuar o cancelamento da proposta, antes que esta seja aceita ou negada pelo professor
orientador. Esta funcionalidade segue apresentada na Figura 10.

Figura 10: Cancelar proposta cadastrada
ATENÇÃO: Ao cancelar a proposta de trabalho, não será mais possível a submissão
desta proposta pelo orientador informado no momento do cadastro.
Para qualquer dúvida ou auxílio, enviar e-mail para o Professor Fábio, no endereço
fabio.moura@ifc.edu.br.

g) Efetuar download das propostas no formato pdf: Todos os envolvidos na proposta de
trabalho, independente do status da proposta, poderão efetuar download da proposta em
documento no formato pdf, no acesso indicado na Figura 11.

Figura 11: Efetuar download das propostas no formato pdf

