
Tutorial: Inclusão de Produção Intelectual no Sipex

• O presente tutorial visa esclarecer as principais 
dúvidas sobre o procedimento para inclusão de 
Produção Intelectual (bibliográfica, técnica e 
artística) no SIPEX.

• Informações completas sobre o sistema, bem 
como seu manuseio, podem ser consultadas na 
página: 
http://www.unicamp.br/sipex/help/ajuda.html?n
ocache=1459970397573



Tutorial: Inclusão de Produção Intelectual no Sipex

• Para utilizar o sistema, acesse: 
http://www.unicamp.br/sipex



Clique em ‘Acesso 
ao Sistema’ e em 
‘Manutenção de 
Dados’



Username:
R.A sem a letra inicial do nome, para 
aluno.
Nome de Usuário, para Docentes.

Senha:
Mesma senha de acesso do sistema da 
DAC.
Caso tenha perdido ou esquecido a 
senha, clique em “Portal da 
Administração de acesso aos serviços 
corporativos” e siga as instruções do 
portal.



Clique no menu em ‘Produções’, onde poderá selecionar diversos subtipos 
de produções entre ‘Bibliográfica’, ‘Técnica’ e ‘Artística’.
Os mais utilizados:
Bibliográfica:
Artigo: Para trabalhos publicados em periódicos ou jornais e revistas;
Anais: Trabalhos completos ou resumos publicados em Anais de eventos 
científicos;
Livro: capítulos, obra completa, prefácio, etc.

Artística:
Apresentação de Obra Artística: interpretações teatrais, espetáculos de 
dança, performances e apresentações musicais de caráter de 
interpretação de obra;
Obra de Arte Visual: Exposições de obras artísticas, tais como desenhos, 
fotografias, pinturas, livros de artista, gravura, etc; Filmes, Vídeos e 
Cinema;
Composição: Composição e/ou apresentação de obra musical, Indicar se 
for inédita.

Técnica: 
Participação em Evento com Apresentação de Trabalho: Trabalhos 
Científicos apresentados, de maneira oral, pôster, etc.
Organização de Eventos: Participação em comissões de organização de 
evento; Coordenação de evento, etc.
Serviços Técnicos: Parecer, assessoria, etc.
Ministrar Palestra, Conferência, Mesa Redonda;
Ministrar Curso de Curta Duração;

Lembrando que esses são exemplos de produções mais utilizadas.  Nos 
submenus das ‘Produções’ constam mais tipos.



Após selecionar o Tipo de Produção no menu da 
página inicial, clicar em ‘Incluir’.

No exemplo, selecionamos ‘Produção Artística’ > 
‘Apresentação de Obra Artística’.



Preencher os Campos conforme o tipo de informação 
solicitada em cada um.

Os campos marcados com asterisco ( * ) são 
obrigatórios.

No Item *Evento Associado, clicar em Buscar para 
selecionar ou cadastrar o Evento em que o trabalho 
foi apresentado.

Importante: A maioria das produções artísticas e 
técnicas, bem como ‘Trabalhos em Anais de Eventos’ 
terão como item de preenchimento Obrigatório a 
busca pelo Evento Associado. O procedimento será o 
mesmo para todas.



Ao Clicar em ‘Buscar Evento Associado’, antes de tudo insira 
o nome do evento e clique em Buscar para verificar se o 
mesmo já foi cadastrado por outro usuário.

Os resultados da busca aparecerão no quadro abaixo. Caso o 
Evento que procura esteja cadastrado, basta clicar no ícone 
da ‘seta preta’ ao lado do nome do evento para selecioná-lo.

Se a busca não retornar 
o evento que procura, 
clique em ‘Incluir’ para 
cadastrar os dados do 
Evento.



Preencha os dados 
sobre o evento. Ao 
terminar, clique em 
‘Confirmar’

ATENÇÃO: Procure preencher corretamente todos 
os dados sobre o evento. Isso é muito imporante.

Por exemplo: Se o nome do evento é 20º Congresso 
da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Música (ANPPOM), preencha o nome completo, e 
não apenas ‘20 Econtro ANPPOM’.



Essa mensagem indica que o Evento 
foi inserido com sucesso. Agora, 
clique em ‘Voltar’ para associá-lo à 
produção, que deverá terminar de 
incluir.

ATENÇÃO: Um erro comum que o usuário 
costuma cometer ao preencher a Produção 
é: clicar em ‘Sair’. Se você fizer isso, terá 
cadastrado apenas o evento em que o 
trabalho foi apresentado, e não a produção 
em si, e perderá o processo de cadastro em 
andamento.



Tendo clicado em ‘Voltar’ na página 
anterior, repare que retornamos à 
tela de busca do evento, já com o 
evento que acabou de cadastrar. 
Selecione-o clicando na ‘Seta 
Preta’ ao lado do nome do mesmo.



Agora que o evento foi associado ao trabalho 
apresentado, podemos passar para a última tela 
da inclusão da produção. ANTES, repare nas 
recomendações indicadas no campo ‘Título’.

Tudo preenchido e evento 
associado? Clique em avançar.



Essa é a última tela do preenchimento da produção. Ela é 
comum a todos os tipo. Para esse tutorial, ela está dividida em 
dois slides. Leia abaixo as indicações preenchidas em cada 
campo. Atenção ao campo Palavras-chave, que deverá ter no 
mínimo TRÊS indicações separadas por ponto-e-vírgula.



O Campo ‘Participantes’ já estará com o 
seu nome incluído no Quadro.

Em alguns casos como na produção 
Bibliográfica o tipo de participação já 
estará indicada ‘Autor’. Em outros, como 
esse exemplo de produção artística, você 
deverá clicar no ícone ‘lápis’ para indicar 
o tipo de sua participação na produção.



ATENÇÃO: É extremamente importante 
evitar a duplicidade de Produção. Dessa 
maneira se um ou mais colegas de 
Unicamp, sejam alunos ou Docentes,  
também terem participado de um mesmo 
trabalho, é indicado que apenas uma 
pessoa inclua a produção, associando o 
nome de todos os participantes na 
mesma.
Para isso, clique em *Participantes 
[Incluir na Lista]

IMPORTANTE: A recomendação sobre 
indicar todos os autores e co-autores de 
um mesmo trabalho vale para todos os 
tipos de produção. Portanto, indica-se 
que se converse entre todos os autores 
decidindo-se entre todos quem irá incluir 
o trabalho no Sipex, associando o nome 
de todos na produção.



PARA INCLUSÃO DE UM OU MAIS 
PARTICIPANTES: 
Digite o nome do Aluno ou Docente que 
deseja buscar.

Ao aparecer no Quadro abaixo, clique na 
seta ao lado do nome dele para 
selecioná-lo. O sistema o levará para uma 
tela onde deverá indicar o tipo de 
participação da pessoa. Ao indicar, clique 
em Vincular para retornar a essa tela.

Repita o Procedimento para cadastrar mais 
participantes. Todo irão aparecer na lista 
de participantes da Produção. Ao terminar 
de vincular todos, clique em confirmar 
para retornar à tela da produção.



PARA CONCLUIR:
Se a produção for vinculada à algum Grupo 
de Pesquisa, clique em Incluir da Lista, 
busque-o pelo nome e insira na Lista.

PARA CONCLUIR:
Clique em Buscar para vincular o trabalho à 
sua Linha de Pesquisa e/ou Projeto.

Clique em Buscar para Adicionar a Área de 
Conhecimento adequada ao trabalho.

Clique em Confirmar 
para concluir a inserção 
da produção.



Essa mensagem significa que 
sua produção foi cadastrada e 
estará salva em sua lista de 
produções no Sipex.

Para voltar a tela de 
Produção, clique em 
‘VOLTAR’.

Se desejar FECHAR o sistema, 
cliquem em ‘Sair’.

No exemplo, clicamos em 
‘VOLTAR’ para conferir a 
produção cadastrada



Pronto! A produção cadastrada 
irá aparecer nesse quadro.

Para inserir uma nova produção de mesma 
categoria, clique em ‘Incluir’.

Para Retornar à página inicial do Sipex, clique em 
‘Cancelar’

Para fechar o sistema, clique em ‘Sair’


