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Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
TUTORIAL DE SUBMISSÃO DOS EDITAIS PRPI 2022-2023

Antes de submeter qualquer projeto por favor ler todo o edital para conhecer todos os detalhes das regras de
submissão. Para cada edital deve ser feito o mesmo procedimento de submissão.

1- Acessar a plataforma NL (prpi.ifce.edu.br/nl) com login (CPF) e senha. Acessar a opção Propostas >
Nova. Observação: A imagem abaixo é de 07/04/2022. Atenção aos prazos de submissão. Qualquer
eventual alteração será publicada retificação no endereço eletrônico informado nos editais

2- Clicar no ícone “Submeter Projeto” do edital desejado.

f
3- Verifique se clicou no edital correto ( Na opção Edital – em verde). Isso evita de perceber depois uma
submissão em um Edital diferente do que se quer.
4- Preencha os campos do formulário. Atenção para os seguintes itens:
•

ORCID: Ao informar o seu código do ORCID a plataforma verifica se o nome é o mesmo do cadastro na NL. Caso
o nome não esteja igual ele vai alertar e por favor preencher o nome completo lá no site ORCID

•

Área de Avaliação: A produção do Lattes será pontuada de acordo com a área escolhida.

•

Arquivo PDF do Projeto: Incluir o PDF do projeto. Revisar antes de finalizar a submissão para evitar anexar um
projeto de outro edital (No caso de participação em mais de um edital)

•

Lattes em PDF: Somente gerar o PDF do Lattes contendo todas as informações. Não é necessário filtrar somente
os anos que o edital vai considerar. Esse PDF é para checagem futura, se necessária.

•

Anexos: Todo e qualquer anexo pedido no edital deve ser entregue nesta opção

Adicionar os arquivos conforme figura abaixo e clicar em Iniciar Upload. Somente ao aparecer “Upload concluído”
ao lado de cada arquivo é que eles foram anexados corretamente. REVISAR ESTE PONTO ATENTAMENTE
PARA EVITAR INDEFERIMENTO POR FALTA DE ARQUIVOS. A IMAGEM ABAIXO É SOMENTE
UM EXEMPLO.

Para pontuação do artística/cultural juntar em um único arquivo PDF o anexo de produção artística/cultural e os
comprovantes de cada item preenchido

5- Clicar em “Submeter Proposta”. Será gerado o número do projeto submetido e aparecerá os dados do
projeto na tela. Está finalizada a submissão.

