
Tutorial

PROFESSOR
16º ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA



Para gerenciar o seu Grupo 
de Trabalho, você irá 

precisar:

1. Acessar o site da Uniguaçu
e clicar em “Sou Professor”, 
presente na barra superior 

da página.

2. Na página que irá abrir, 
clique em “Acessar com o 

Google” e faça login em seu 
e-mail institucional.
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Na página principal do 
acesso unificado: 
1. clique no item 

“Professores”, disponível na 
barra superior

2. clique em “Iniciação 
Científica (Profs)”.

Dessa forma, você terá 
acesso ao sistema da 

Iniciação Científica.
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No sistema da Iniciação 
Científica, clique em “Evento” 

e selecione a opção “16º 
Encontro de Iniciação 

Científica”

Seu nome deverá aparecer aqui



Na tela que irá abrir, 
aparecerão os Grupos de 

Trabalho que você faz parte. 
Para gerenciá-los:

1. Clique na seta de “Opções”.
2. Selecione “Controlar 

Frequência” ou “Gerenciar 
Grupo”.
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Ao clicar em “Gerenciar Grupo”, 
a tela seguinte irá abrir. Aqui 
você terá quatro opções para 

clicar:

GRUPOS: essa opção volta a tela 
anterior.

OUVINTES: aqui é possível ver a 
lista de alunos ouvintes 

presentes no GT.

TRABALHOS: Nessa opção, é 
possível visualizar os trabalhos 

e avalia-los.

PARTICIPANTES: Nessa tela é 
possível visualizar os 

participantes por trabalho e 
excluí-los, caso seja necessário.

Também é 
possível 

visualizar, nessa 
tela:

O código do 
Classroom (1) e a 

sala em que 
acontecerão as 

apresentações (2) 
(Espaço Físico ou 
Virtual – Google 

Meet) 
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Clicando na guia “Trabalhos”, 
aparecerá uma tela com 

todos os trabalhos 
cadastrados no GT. Clicando 
em “Aceite do Orientador”, o 

professor poderá visualizar o 
trabalho clicando em 

“Visualizar Documento” (1) e 
Aceitar ou Recusar o 
trabalho, clicando nas 
opções de “Aceite do 

Orientador” (2). 
Ainda há a possibilidade de 
escrever o motivo, caso o 
trabalho seja recusado.
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Clicando na guia 
“Participantes”, você 
precisará escolher o 

trabalho (1) e em seguida, 
aparecerá uma lista com 

todos os participantes 
inscritos nesse trabalho (2).
Aqui, há a possibilidade de 
excluir algum participante 

(3).
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Para controlar a frequência 
dos inscritos, basta voltar a 

página inicial, clicar em 
“Controlar Frequência” ao 

lado do GT que você deseja 
administrar. Na janela que 

irá abrir, selecione o tipo de 
Inscrito (1) e, em seguida, 

clique em cima do status do 
aluno para alterá-lo (2). 1
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