
NOVOS CANDIDATOS À BOLSA PROCIÊNCIA 

 

Entrar na intranet: http://intranet.sr2.uerj.br/SR2/LoginAction.do 

Ao logar na intranet: 

 DEPESQ 

 Prociência 

 Minha inscrição 
 

 

As 02 (duas) etapas estarão em vermelho: Cadastro de Plano de Trabalho e Autopontuação 
Para cadastrar o Plano de Trabalho: 

 Plano de Trabalho 

 Cadastrar Plano 
 

 



1. Cadastrando o Plano de Trabalho, informar/confirmar os telefones de contato. 

2. Se o plano de trabalho possui apoio de agências de fomento, informar a(s) 

agência(s) de fomento(s), ano e valor do investimento. 

3. Anexar ao fim da página o arquivo com o Plano de Trabalho no formato pdf. 

 

1. Ao finalizar essa etapa, uma janela com a informação “PLANO DE TRABALHO 

CADASTRADO COM SUCESSO” irá aparecer. 

2. Clicar em “Retornar” 

 

 
 



1. Com o retorno à página principal da inscrição, observa-se que a ETAPA 1 encontra-
se concluída (OK) na cor verde. 

2. O próximo passo é o preenchimento da ETAPA 2 (Autopontuação) que encontra-se 
na cor vermelha. 

 

 
 

 

Clicar (na parte superior) em “Autopontuação” e depois em “Formulário”. 

 

 
 



1. Nessa etapa, deve-se informar a quantidade de produto nas “caixas” na cor 
amarela. 

2. O próprio sistema irá calcular o valor: pontuação x quantidade. 
3. Para finalizar, clicar no disquete “Salvar” ao fim da tabela. 
4. Mesmo que não tenha produto na categoria, deverá clicar em “Salvar” para 

finalizar. 
 

 
 



Uma nova página irá aparecer. 

1. Clicar na figura do bloquinho da categoria 2 
2. Completar a quantidade de produto nas “caixas” na cor amarela. 
3. O próprio sistema irá calcular o valor: pontuação x quantidade. 
4. Para finalizar, clicar no disquete “Salvar” ao fim da tabela. 

 
Continuar o mesmo procedimento para o preenchimento das tabelas referentes às 
categorias 3 e 4. 
 

 



Ao final do preenchimento das categorias, verifica-se que as pontuações estarão 
informadas na caixa (conforme figura abaixo) com a coluna TOTAL devidamente 
preenchida pelo sistema com o cálculo pontuação x quantidade. 
 

 
 



Com o retorno à página principal da inscrição, observa-se que: 

 A ETAPA 1 encontra-se concluída (OK) na cor verde; 

 A ETAPA 2 encontra-se concluída (OK) na cor verde. 
 
Clique na parte informada na figura abaixo para que possa imprimir o seu PROTOCOLO DE 
INSCRIÇÃO e a FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 
 

Clicar em “Capa: IMPRIMIR AQUI”, conforme indicação da figura abaixo. 

 


