
Para começar sua inscrição, o 
candidato deve começar 
criando sua conta no site de 
Editais, clicando no link 
conforme indicado acima. 
Candidatos cadastrados e 
inscritos em editais anteriores 
precisam somente logar com 
sua conta e não é necessário 
criar uma nova conta.



O candidato deverá indicar um nome de usuário para 
acessar sua conta e um e-mail válido para confirmar a 
criação da conta e recuperação de senha, caso necessário. 
Após criada a conta, após alguns minutos o usuário 
receberá um e-mail. Recomendamos verificar também a 
caixa de SPAM.



Após receber o e-mail e clicar no 
link, o usuário será direcionado a 
uma página onde deverá definir a 
senha da sua conta e preencher 
suas informações pessoais. 
Essas informações serão usadas 
em todas as inscrições do 
usuário.



Após preencher suas 
informações pessoais, o link para 
o formulário de inscrições estará 
disponível no campo “Links” do 
edital desejado, na página 
principal, ao clicar em “Início”.



O link não estará 
disponível caso o 
candidato não esteja 
logado em sua conta.



No formulário de inscrição o candidato deverá escolher o programa ao qual 
pretende se inscrever, e indicar a Linha de Pesquisa, e Área de Concentração
(atendendo o limite de 64 caracteres, caso contrário acarretará em erro), 
caso existam (verificar na página do programa). No caso do Programa de 
Pós-Graduação em Ecologia da imagem, somente o campo Linha de 
Pesquisa precisa ser preenchido.



<- No anexo 1, o candidato deverá 
anexar, em arquivo único, o diploma e o 
histórico do seu curso de graduação em 
arquivo menor de 2MB



<- No anexo 2, os candidatos a 
doutorado deverão anexar, em arquivo 
único, o diploma e o histórico de seu 
curso de mestrado em arquivo menor 
de 2MB



<- No anexo 3, os candidatos deverão 
anexar o Curriculum vitae registrado na 
plataforma Lattes do CNPQ em arquivo 
menor de 2MB



<- No anexo 4, os candidatos deverão 
anexar o projeto de pesquisa, se for 
exigido nas normas complementares do 
programa ao qual o candidato pretende se 
inscrever, em arquivo menor de 2MB



<- No anexo 5, os candidatos deverão anexar formulários 
específicos que poderão ser encontrados nas normas 
complementares dos programas. Caso este formulário não 
exista nas normas complementares, não é necessário 
preencher este anexo.



O candidato deverá marcar se é portador de necessidades 
especiais, e selecionar o campo “Li e concordo com os 
termos do edital” e clicar em “Submeter Inscrição”



Após clicar em Confirmar Inscrição, a janela acima irá aparecer. 
Caso o candidato clique em “Sim”, sua inscrição estará 
concluída e não será possível realizar nenhuma alteração.



Após concluir a inscrição, uma tela com os dados da inscrição irá aparecer, permitindo ao candidato 
gerar a GRU para pagamento. A confirmação de pagamento será dada automaticamente, 3 dias após o 
encerramento das inscrições.



O candidato poderá a qualquer 
momento acessar o comprovante de 
sua inscrição e reimprimir a GRU, ao 
logar em sua conta e clicar em 
“Inscrições” e em seguida em 
“Minhas Inscrições”. O pagamento da 
GRU está associada ao número de 
inscrição, então se mais de uma 
inscrição for realizada, a GRU a ser 
paga deve ser aquela referente à 
inscrição que o candidato deseja que 
deve ser considerada. Caso mais de 
uma GRU for paga, será considerada 
apenas a última a ser paga.


