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Manual   de   acesso   à   Plataforma   de   Submissão   da   PROPESQ 

1)   Acesse   a   página   inicial   através   do   endereço:    http://pesquisa.ifpe.edu.br  

2) Se for o seu primeiro acesso ou se nenhuma exceção de segurança foi criada anteriormente uma tela                  
informando que a conexão não é segura poderá ser exibida, se isso acontecer siga os próximos passos                 
senão vá para o passo 3 .  Atenção : Os passos abaixo dependem da versão de cada navegador e poderá                  
estar um pouco diferente do que será apresentado, mas basicamente o procedimento deverá ser bem               
parecido: 

2.1)   No   Google   Chrome: 

 

2.1.1)   Clicar   na   opção    AVANÇADO ,   destacado   na   imagem   anterior 

2.1.2)   Clicar   na   opção    IR   PARA   PESQUISA.IFPE.EDU.BR   (NÃO   SEGURO)    destacada   na   imagem   abaixo: 

 

2.2)   No   Firefox: 

http://pesquisa.ifpe.edu.br/
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2.2.1)   Clicar   no   botão    AVANÇADO ,   destacado   na   imagem   anterior 

2.2.2)   Clicar   no   botão    ADICIONAR   EXCEÇÃO...    destacado   na   imagem   abaixo 

 

2.2.3) Na janela  ADICIONAR EXCEÇÃO DE SEGURANÇA que abre clicar no botão  CONFIRMAR EXCEÇÃO              
DE   SEGURANÇA  

 

2.3)   No   Internet   Explorer: 
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2.3.1)   Clicar   na   opção    CONTINUE   TO   THIS   WEBSITE   (NOT   RECOMMENDED)    destacado   na   figura   acima  

 

3)   Acesso   ao   Sistema: 

3.1)   Continuando   o   passo   2.3.1,   a   página   inicial   será   exibida: 

 

3.2) Caso já possua cadastro, informe seu Usuário e Senha e clique em no botão  Entrar para acessar o                   
sistema,   conforme   imagem: 
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3.3) Caso não possua cadastro, clique na opção " Não possui conta? Cadastre-se" para realizar seu               
cadastro,   conforme   imagem: 
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3.4) A página será redirecionada para o formulário de cadastro de novos usuários, conforme a imagem                
abaixo: 

 

3.5) Preencha todos os campos, incluindo seu e-mail institucional e clique no botão "Cadastrar",              
destacado   em    vermelho    conforme   imagem: 
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3.6) Será exibida uma mensagem informando se o cadastro foi realizado com sucesso, conforme imagem.               
Após   isso,   clique   em   " Clique   aqui   para   realizar   o   login ": 

 

3.7) Na página de acesso ao sistema, preencha seus dados cadastrados e clique no botão " Entrar ",                
conforme   destacado   em   vermelho   na   figura   abaixo: 
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3.8) Logo após isso, a página será redirecionada para a listagem dos Editais disponíveis para submissão,                
conforme   imagem: 

 

 


