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1. Tela inicial – Login

Entre com seu CPF/CNPJ e sua senha, clique em “Acessar”.

1.1.

Este é meu 1º acesso

Se você não tem cadastro, clique em “Este é meu 1º acesso”. Informe o tipo de pessoa, CPF/CNPJ, seu nome ou razão social, seu
e-mail, crie uma senha e repita-a no campo ao lado. Você receberá em seu e-mail uma mensagem para confirmação de inscrição
de acesso ao sistema, clique no link para ser direcionado a tela inicial de login ou, se preferir, copie e cole o link na barra de
endereço de seu navegador.
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1.2.

Esqueci minha senha

Se não se lembra de sua senha, clique em “Esqueci minha senha”. A tela abaixo aparecerá. Informe o tipo de pessoa, seu
CPF/CNPJ e seu e-mail que está cadastrado no sistema, clique em “Enviar Senha”. Você receberá um e-mail com sua senha de
acesso. É aconselhável que ao acessar o sistema faça a alteração de sua senha no menu “Trocar de Senha”.

1.3.

Bem Vindo ao SisFAPERJ

Tela inicial de Boas Vindas. Esta tela aparecerá enquanto seu cadastro estiver incompleto. Importante lembrar que é necessário
manter seu cadastro sempre atualizado.
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2. Meu Cadastro
Nesta tela você deverá preencher o seu cadastro e a qualquer momento, para atualização cadastral. Lembramos que algumas
divergências encontradas ou omissão de informações podem causar atraso na liberação de concessão do benefício, ou em alguns
casos, fazer com que o mesmo seja negado.
Nesta página há vários formulários para preenchimento. Após o preenchimento de cada um, utilize os botões

e

·, na parte inferior do formulário, para navegar entre eles.

2.1.

Pessoas Físicas

Informe seus dados pessoais.

Os campos desta tela são autoexplicativos e quando o preenchimento for obrigatório, uma mensagem será exibida. Se sua
nacionalidade for “Brasil”, os campos Naturalidade e os dados referentes ao Titulo de Eleitor serão requeridos. Nos campos
“Servidor Público” e “Cargo em Comissão”, caso tenha ocorrido erro de preenchimento, utiliza a borracha
los.
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2.1.1. Endereço
Informe seu endereço residencial e profissional.

Preencha o CEP e clique no ícone “pesquisar”
, os campos endereço, bairro, município, UF e País serão preenchidos
automaticamente. Preencha os campos número e complemento se seu CEP for referente a um logradouro. Para os cep’s referentes
ao município somente, ou seja, cep’s com final 000 será necessário informar também o nome da rua (endereço) e o bairro além do
número e complemento. Para limpar os dados de endereçamento basta limpar o campo CEP e clique no ícone “pesquisar”
mesmas regras do endereço residencial se aplicam ao Endereço Profissional.

. As

2.1.2. Telefones
Preencha seus telefones de contato e suas preferências.

Os campos DDD e telefone residencial são obrigatórios, os demais telefones somente se forem requeridos pelo sistema. O nome
do contato é de preenchimento obrigatório. Informe suas preferências para o telefone de contato e endereço para correspondência
coerente com os telefones e endereços informados nos itens anteriores.
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2.1.3. Vínculos
Preencha os dados da(s) Instituição (ões) que já deverão estar cadastradas previamente no sistema, caso contrário, solicite ao
suporte a inclusão da Instituição de ensino na lista. Caso seu vínculo seja com uma pessoa jurídica privada, faça o cadastramento
da mesma que automaticamente será disponibilizada para seleção. Informe a unidade e departamento onde encontra-se alocado na
instituição informada. Para limpar o campo da instituição selecionada, utilize a borracha

·.

Informe pelo menos uma especialidade. Os campos Bolsista de Produtividade (CNPq), Cientista do Nosso Estado e Jovem
Cientista do Nosso Estado não são obrigatórios, porém, caso uma das opções seja marcada, será obrigatório informar o Nível de
Pesquisador e/ou Ano de Conclusão.

2.1.4. Área/Setor
Selecione sua(s) área(s) de conhecimento, clicando nas setas
ao lado para expandir as lista referente às grandes áreas, áreas e
subáreas.
Selecione seu(s) setor (es), clicando nas setas
ao lado para expandir as listas referentes ao grande setor, setor e subsetor.
IMPORTANTE: Para que a seleção seja correta todos os níveis deverão ser marcados.
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2.1.5. Escolaridade
Preencha os dados de escolaridade. Utilize a seta

ao lado para selecionar a escolaridade. Preencha o título acadêmico e a

instituição de ensino. Selecione a Área de Conhecimento utilizando a seta
ao lado do campo.
IMPORTANTE: Se nenhuma Área de Conhecimento/Setor for exibida na lista, retorne a aba anterior e certifique-se que a
seleção das áreas de conhecimento/setores foi feita corretamente, ou seja, que todos os níveis foram marcados.

As mesmas regras da Maior Formação obtida se aplicam a Formação em Andamento.
Caso deseje limpar os dados informados utilize a borracha
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2.1.6. Currículo
Faça uma descrição resumida de seu perfil (máximo de 15 linhas). Em “Permite divulgar seu perfil resumido”, marque o quadro
ao lado, para autorizar sua divulgação.
Caso possua um currículo Lattes cadastrado, você pode escrever o link do endereço para obtermos o seu currículo completo.

2.1.7. Experiência profissional
Clique no botão
botão

para cadastrar uma de suas experiências profissionais. Após o preenchimento de cada linha, clique no
·, para atualizar a informação.

Para excluir uma das experiências profissionais cadastrada, marque a linha desejada e clique no botão
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Na parte inferior do formulário, clique no botão
para imprimir os dados de cadastro que você acabou de preencher e
verifique se todos os dados foram inseridos corretamente.

Para finalizar o preenchimento do formulário e concluir o cadastramento clique no botão
formulário.
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2.2.

Pessoas Jurídicas

Os campos desta tela são autoexplicativos e quando o preenchimento for obrigatório, uma mensagem será exibida.

2.2.1. Endereço
Informe o endereço e pelo menos um telefone da empresa.

Preencha o CEP e clique no ícone “pesquisar”
, os campos endereço, bairro, município, UF e País serão preenchidos
automaticamente. Preencha os campos número e complemento se seu CEP for referente a um logradouro. Para os cep’s referentes
ao município somente, ou seja, cep’s com final 000 será necessário informar também o nome da rua (endereço) e o bairro além do
número e complemento. Para limpar os dados de endereçamento basta limpar o campo CEP e clique no ícone “pesquisar”
itens Nome e Telefone de contato são obrigatórios.
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2.2.2. Representantes Legais
Clique no botão
para cadastrar representantes legais da empresa, insira o CPF e clique no nome para que o mesmo seja
exibido. Informe o cargo, o percentual de capital e marque a opção “assina” somente se consta no contrato social que o
representante legal está autorizado a assinar pela empresa.
IMPORTANTE: Todos os representantes legais devem estar previamente cadastrados como pessoa física no sistema.
Após o preenchimento de cada linha, clique no botão

·, para atualizar a informação.

Para excluir um representante legal cadastrado, marque a linha desejada e clique no botão

.

2.2.3. Especialidade
Informe pelo menos uma especialidade as empresa. Os campos produtos e serviços oferecidos e principais clientes não são
obrigatórios.
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2.2.4. Setores
Selecione o(s) setor (es), clicando nas setas

ao lado para expandir as listas referentes ao grande setor, setor e subsetor.

IMPORTANTE: Para que a seleção seja correta todos os níveis deverão ser marcados.

2.2.5. Experiência
Preencha o perfil histórico resumido da empresa.

Marque o ícone “Permite divulgar seu perfil resumido?” se quiser divulgar o perfil da empresa.
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2.2.6. Atividades
Preencha as informações das atividades e dados financeiros da empresa.

Na parte inferior do formulário, clique no botão
verifique se todos os dados foram inseridos corretamente.
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Para finalizar o preenchimento do formulário e concluir o cadastramento clique no botão
formulário.
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3.

Download – Manual de Auxílios e Bolsas

Esta funcionalidade permite acesso ao manual de auxílios e bolsas disponibilizado no portal da Faperj.

4.

Download – Manual de Utilização do SisFAPERJ

Esta funcionalidade permite acesso ao conteúdo deste manual que poderá ser baixado e impresso para servir de guia na utilização
do sistema.
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5.

Calendário Geral de Abertura

Esta funcionalidade permite acesso ao calendário de Bolsas e Auxílios disponibilizado no portal da Faperj.

6.

Fale Conosco

Permite ao usuário abrir e acompanhar um chamado para o Suporte da Faperj.
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Nesta opção usuário deverá preencher:
Tipo de chamado: Selecionar entre dúvidas, outros, problemas no site, reclamação, solicitação ou sugestão.
Descrição: Campo livre para descrever seu problema.
Arquivos em anexo:
Permite usuário arquivar algum anexo que deseja.

Para finalizar o preenchimento do formulário e concluir o envio do chamado, clique no botão
formulário.

7.

na parte inferior do

Troca de Senha

Permite o usuário trocar sua senha. O usuário deverá informar a senha antiga, a senha nova e a confirmação na nova senha. Um
email informando da troca de senha será enviado para o email do usuário cadastrado no sistema.
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8. Meu SisFAPERJ
Nesta tela você poderá solicitar seus fomentos bem como acompanhar o andamento de suas solicitações. Na parte superior são
exibidas as Edições que estão em andamento para que o solicitante possa incluir seus pedidos e na parte inferior são exibidos os
pedidos/processos já solicitados para que o solicitante possa acompanhar o andamento dos mesmos ou dar continuidade no
preenchimento das propostas que foram salvas como rascunho.

8.1.

Solicitar Fomento – Novo.

Selecione o Edital em andamento que deseja participar e clique no botão
projeto.
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8.1.1. Aceite dos Termos de Contrato.
Uma tela com os dados básicos da edição será exibida e para dar continuidade, marque a caixa de aceite do contrato e clique em
para continuar ou utilize o botão

para cancelar o pedido.

8.1.2. Local de Execução do Projeto.
Informe a Instituição/Empresa, unidade e departamento onde o projeto será executado. Para encontrar a empresa/instituição, basta
começar a digitar o nome da mesma na caixa de texto que o sistema irá filtrando os resultados automaticamente até que o nome da
instituição fique disponível para a seleção. Se não encontrar a instituição/empresa na lista, entre em contato com o suporte da
Faperj e solicite o cadastramento da mesma.
Preencha o CEP e clique no ícone “pesquisar”
, os campos endereço, bairro, município, UF e País serão preenchidos
automaticamente. Preencha os campos número e complemento se seu CEP for referente a um logradouro. Para os cep’s referentes
ao município somente, ou seja, cep’s com final 000 será necessário informar também o nome da rua (endereço) e o bairro além do
número e complemento. Para limpar os dados de endereçamento basta limpar o campo CEP e clique no ícone “pesquisar”
Informe o DDD, telefone e ramal do local de execução do projeto. Clique em “Próximo” para seguir com o preenchimento.
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8.1.3. Áreas de Conhecimento/Setores
A lista para seleção das Áreas de conhecimento e Setores que o projeto irá abranger será exibida de acordo com o tipo de
proponente do solicitante.
Para selecionar a sua(s) área(s) de conhecimento, clique nas setas
áreas e subáreas e marque as subáreas correspondentes.
Para selecionar seu(s) setor (es), clique nas setas
marque todos os subsetores correspondentes.

ao lado para expandir as lista referente às grandes áreas,

ao lado para expandir as listas referentes ao grande setor, setor e subsetor e

IMPORTANTE: Para que a seleção seja correta pelo menos uma subárea/subsetor deverá ser marcado.

8.1.4. Temas.
Seleciona a Área de Conhecimento/Setor Principal do projeto dentre as escolhidas na aba anterior. Se nenhuma subárea/setor
aparecer na lista para seleção, retorne a aba anterior (Área de Conhecimentos/Setores) e selecione pelo menos uma subárea/setor.
Selecione o(s) tema(s) que o projeto irá abranger somente quando o edital requerer a escolha de temas, indicando o tema
considerado principal.
Informe a Matrícula SisFaperj do bolsista somente quando for uma solicitação de bolsa, caso contrário, não é necessário o
preenchimento dos dados do bolsista. Clique em “Próximo” para seguir com o preenchimento.
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8.1.5. Dados Gerais.
Os dados a serem informados nesta aba deveram descrever com clareza os objetivos do projeto. Todos os campos possuem
limitadores de caracteres e para saber previamente estas quantidades consulte o edital disponível no portal da Faperj. Preencha
todos os campos que achar pertinente lembrando-se sempre que, apesar de muitos deles não serem obrigatórios, quanto mais
informações forem adicionadas, menor será o risco de recusa por falta de informações importantes na etapa de análise de mérito
do seu projeto.
Utilize a barra lateral para navegar pelo formulário e preencher os campos disponíveis.
Após o preenchimento utilize o botão “Próximo” para continuar com o preenchimento das abas seguintes.
Caso necessite parar o preenchimento para continuar num momento mais oportuno, clique no botão “Salvar Rascunho” para
guardar as informações já inseridas. O projeto será salvo e o preenchimento poderá ser reiniciado do ponto onde parou.
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8.1.6. Orçamentos (Custeio e Capital).
Nesta secção do sistema deverão ser incluídos os dados de orçamento do projeto. As informações deverão ser preenchidas
separadamente em Orçamento Detalhado de Custeio, Orçamento Detalhado de Capital e Resumo do Orçamento.
Nesta aba as informações devem ser preenchidas de acordo com as subabas apresentadas. As subabas encontradas são Serviços de
Terceiros - PJ, Serviços de Terceiros - PF, Material de Consumo Nacional, Material de Consumo Importado, Diárias em Território
Nacional, Passagens em Território Nacional ou qualquer outra rubrica requerida no edital. Inclua em cada uma delas os itens de
cada serviço/produto custeados.
IMPORTANTE: Sempre que uma aba de rubrica for acionada, uma mensagem é exibida alertando ao solicitante para que não se
esqueça de preencher todas as subabas onde existam itens a serem incluídos. A navegação nas subabas não é automática e o
solicitante deve clicar em cada uma delas para fazer o preenchimento.

Para incluir ou excluir itens no seu orçamento utilize os ícone + e –
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Preencha as informações solicitadas para incluir os itens no seu orçamento. Depois de preenchidas as informações, utilize o ícone
+

para anexar o orçamento e depois clique em gravar

.

IMPORTANTE: Para cada item informado, é obrigatório anexar o orçamento correspondente.

Ao clicar no ícone +
Utilize o ícone

para anexar um orçamento abrirá uma caixa solicitando o uploand de arquivos.
para selecionar um arquivo no seu computador e o ícone
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Após incluir as informações do item e o anexo do orçamento, seu item ficará descrito como demonstra a imagem abaixo.
Para reanexar o documento, basta clicar no documento anexado, repetir os passos descritos no slide anterior que o anexo será
substituído pelo novo documento selecionado.
OBS: Note que a cada item incluído, tanto o valor total do item quanto o valor total da rubrica são calculados automaticamente.

Utilize as setas laterais para ter acesso a todas as janelas presentes nas abas de orçamento de capital ou custeio.

Utilize os mesmos passos para preencher e incluir os itens e anexos dos orçamentos em todas as subabas e também na aba
“Orçamento detalhado de Capital” e suas subabas.
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8.1.7. Orçamento Resumido.
Na aba “Orçamento Resumido” será encontrado o resumo de todas as informações incluídas nas abas anteriores, “Orçamento
detalhado de Custeio” e “Orçamento Detalhando de Capital”.

IMPORTANTE: Quando existirem, os valores de contra partida deverão ser informados na coluna correspondente.

8.1.8. Cronograma
Na aba cronograma deverá ser incluído o cronograma do projeto. Você pode baixar em seu computador o modelo de cronograma
sugerido, clicando em planilha. Esse modelo deverá ser preenchido e depois anexado ao sistema. Para anexa-lo clique em arquivo
e busque em seu computador a planilha preenchida com o cronograma do seu projeto, depois clique em anexar.
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O arquivo anexado ficará salvo na aba cronograma, como mostra a imagem abaixo.

8.1.9.

Equipe Envolvida

Na aba “Equipe Envolvida” cadastre todos os integrantes da sua equipe. Digite somente o CPF e clique em qualquer outro campo
que o sistema irá buscar as informações de Matrícula Faperj, Nome e o Maio Nível Acadêmico. Use os botões de + e –
para incluir ou excluir pessoas da equipe.
IMPORTANTE: Todos os integrantes da equipe têm que estar previamente cadastrados como Pessoa Física no SisFAPERJ.
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Com os dados preenchidos use o botão gravar para validar e concluir a inclusão do integrante na equipe.

Conforme os integrantes da equipe são incluídos, os dados são salvos como mostra a imagem abaixo.
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8.1.10.

Documentos

Na aba “Documentos” devem ser anexados todos os documentos requeridos no edial. Para anexar um documento utilize o ícone +
e abrirá uma caixa solicitando o uploand de arquivos. Utilize o ícone
ícone

para selecionar um arquivo no seu computador e o

para salvar o arquivo no sistema.

Após anexar os documentos, seu tela ficará como demonstra a imagem abaixo.
Para reanexar o documento, basta clicar no documento anexado, repetir os passos descritos no slide anterior que o anexo será
substituído pelo novo documento selecionado.
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8.1.11.

Histórico e Conclusão.

Na aba “Histórico” o solicitante poderá acompanhar as ações ocorridas com sua solicitação , imprimir a solicitação e submeter o
projeto entre outras ações.

Na parte inferior do formulário, clique no botão
todos os dados foram inseridos corretamente.
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Se não desejar salvar o seu projeto para concluir posteriormente clique no botão “Salvar Rascunho” e em seguida no botão “ok”.

Para finalizar o preenchimento do projeto e executar as ações disponíveis, tais como: Enviar para a FAPERJ, Cancelar pedido ,
etc. , seleciona na lista a opção desejada e clique no botão
para executar a opção selecionada e concluir o processo.
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