
Manual de Requisição de Bolsa no sistema SIGFUNDECT

Para solicitar bolsa em projetos aprovados pela Fundect, o pesquisador
COORDENADOR do projeto deve acessar sua área restrita realizando login em
sigfundect.ledes.net.

Já em sua área restrita, selecione Minhas Propostas/Inscrições em
Andamento/Concluídas.

https://sigfundect.ledes.net/


Selecione a proposta que deseja requisitar bolsa e clique em Informações
(ícone azul).

Neste ponto você entrará na Área de Projeto Contratado. No menu do lado
direito, no item 4. Bolsas, clique em 4.1 Requisição e, logo após, em Criar Nova
Requisição de Bolsa.



Agora preencha os campos do Plano de Atividades. As informações
preenchidas aqui são de extrema importância, preencha com atenção!

O título pode ser usado o nome que desejar. Esse é o título de descreverá a
bolsa no sistema.

Observe que o sistema traz, por padrão, o próprio coordenador da proposta
como orientador. Caso o Orientador deste bolsista não seja o próprio coordenador da
proposta, utilize a opção Selecionar Orientador e busque-o no sistema pelo nome ou
CPF e, após encontrado, clique em Vincular.

Semelhantemente, utilize a opção Selecionar Bolsista para procurá-lo no
sistema por nome ou CPF. Quando encontrado, selecione-o e clique em Vincular.

Após selecionado o bolsista, observe que o sistema preencherá
automaticamente algumas informações de acordo com os dados cadastrais que o
mesmo inseriu em seu cadastro.

Agora preencha corretamente os campos Modalidade/Nível, Início, Duração
(em meses) e demais campos do Plano de Atividades.

Preencha os Dados Bancários do BOLSISTA. Esses dados serão utilizados
pelo setor financeiro para realizar o desembolso mensalmente.



Em Formação Acadêmica, o sistema deverá ter preenchido alguns campos.
Confira se as informações estão corretas. Caso sim, clique em Criar/Editar
Atividades.

Para criar atividades, basta descrevê-las individualmente e clicar em Salvar.



Após inserir todas as atividades, feche a janela e observe que a tela atualizará
com as informações inseridas.

Agora clique em Criar/Editar Cronograma e correlacione as atividades
descritas no passo anterior com os respectivos meses. Feito isso, clique em Salvar
Cronograma e feche a janela Cronograma de Atividades.



Agora basta preencher os campos Objetivos e Metas e Métodos (a descrição
dos campos está no sistema) e depois clicar em Submeter Requisição.

A opção Encaminhar ao Bolsista pode ser utilizada quando o coordenador
não possui todos os dados do bolsista. Nesse caso, o coordenador encaminha ao
bolsista, o bolsista edita as informações e encaminha de volta ao coordenador e,
só nesse ponto, o coordenador pode submeter a requisição.

Importante salientar que o bolsista ou o coordenador selecionados na
requisição NÃO RECEBERÃO CONVITE para participar do projeto. Se eles forem
selecionados aqui na requisição, serão avaliados pela Gerência de Bolsas da Fundect
e, caso aprovados, serão automaticamente vinculados ao projeto. CONFIRA DUAS
VEZES AS INFORMAÇÕES INSERIDAS para que não hajam problemas
posteriormente.



Caso tenha alguma dúvida, envie um email para
bolsas@fundect.ms.gov.br para obter suporte.

Herick Vinicius F. Gustavo
Assessoria de Tecnologia da Informação - FUNDECT


