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Descrição do Sistema 

 

O módulo de Bolsas tem como objetivo automatizar o processo de gestão do Programa de Bolsas 

e Auxílio, alinhando ao novo Sistema de Governança Corporativa do Consórcio Pesquisa Café. 

Através de uma interface moderna, amigável e intuitiva, os coordenadores podem realizar e 

acompanhar todas as solicitações de bolsas por plano de ação em execução na programação de 

P,D&I do arranjo institucional.  

 

Quem tem acesso? 

 

Possuem acesso ao módulo, todos os coordenadores, cadastrados no Sistema de Gestão do 

Programa Café - SISGAP, que possuem planos de ação em execução na programação de P,D&I 

do Consórcio Pesquisa Café. 

 

Quais as funcionalidades disponíveis? 

 

Para os coordenadores, basicamente, estão disponíveis as seguintes funcionalidades: 

 

• Alteração cadastral de bolsistas; 

• Solicitações de bolsas; e  

• Cancelamento de bolsas; 

 

Além dessas funcionalidades, o acompanhamento e o histórico de todas as solicitações de bolsas 

realizadas e concedidas pelo Programa de Bolsas estão disponíveis para consulta no sistema. 
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Acessando o Sistema 

 

Para acessar o sistema, basta entrar no endereço http://sisgap.sapc.embrapa.br e informar seu 

‘CPF’ e ‘Senha’ , conforme mostrado na figura abaixo: 

 

 

 

Ao acessar o SISGAP serão apresentados ao usuário os módulos disponíveis (lado direito da 

tela). Para acessar o Sistema de Bolsas e Auxílio, ‘solicitação de  nova bolsa’ , clique no botão 

‘Acessar ’, conforme destacado na figura a seguir: 

 

Para acessar o sistema de bolsas,  

 

• Solicitação de nova bolsa , a ser efetuada no novo sistema;  
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Novo sistema 

 

Após clicar em ‘Acessar ’ no SISGAP, você será automaticamente redirecionado para a página 

inicial do sistema. Nesta página, a opção ‘Principal’  está no topo superior esquerdo da tela. É 

através dela que o coordenador poderá sempre que necessário retornar para página inicial. Do 

lado oposto, no topo superior direito, aparecem: a identificação do coordenador , opção para 

alternar o perfil e também a opção para sair do sistema. Abaixo, imagem da tela principal do 

sistema e as funcionalidades disponíveis. 

 

 

 

Alteração Cadastral do Bolsista 

 

Para realizar a alteração cadastral de bolsistas, na tela inicial do sistema, clique no ícone 

‘Bolsistas’ , conforme figura abaixo: 
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Clicando no ícone o sistema exibirá a relação de bolsistas do coordenador. Selecione um bolsista 

que deseje realizar a alteração, clicando na opção ‘Alterar’ .  

 

 

Após clicar no botão  será aberto o formulário com os seguintes campos: 

 

• Dados Pessoais 

o CPF * 

o Data de Nascimento * 

o Nacionalidade * 

o Sexo * 

o Nome * 

o Estado Civil * 

o Identidade (RG) * 

o Data de Emissão * 

o Órgão Emissor * 

o UF * 

 

• Endereço Residencial  

o CEP * 

o Caixa Postal 

o Endereço Residencial * 

o Bairro * 

o Cidade * 

o UF * 

 

• Formação  

o Profissão * 

o Formação Acadêmica * 

o Titulação * 

 

• Contato  

o E-mail * 



Programa de Bolsas e Auxílio do Consórcio Pesquisa Café – PBAC 
Manual do Coordenador  

 

8 

o Telefone * 

o Celular 

o Fax/Outro 

 

• Dados Bancários  

o Banco * 

o Tipo da Conta * 

o Agência * 

o Conta * 

 

Os campos estão agrupados por tópicos e a sinalização do * significa que o campo é 

obrigatório. Após verificação e alteração, clique no botão ‘Concluir ’ para salvar as 

informações. Caso deseje cancelar a operação, clique no botão ‘Voltar ’. 

 

Caso não exista uma solicitação de bolsa aprovada e vigente, o sistema não permitirá 

alteração de dados. 

  

 
 

Solicitação de Nova Bolsa 

 

As solicitações de bolsas serão realizadas pelo ícone ‘Bolsas ’, onde o coordenador poderá 

realizar as solicitações, o acompanhamento e o cancelamento de uma determinada bolsa. 
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Registro da Solicitação 

 

Para solicitar e realizar o registro da solicitação, clique no botão ‘Solicitar Nova Bolsa’ , conforme 

mostrado a seguir: 

 

 

 

Uma vez no formulário, o sistema orientará o coordenador nas etapas seguintes de 

preenchimento, que são: Dados da Bolsa, Dados do Bolsista, Envio de Documen tos, Plano 

de Trabalho e Confirmação  (carta de solicitação). 

 

A imagem abaixo exibe o assistente que orienta o coordenador durante o preenchimento da 

solicitação. 

 

 

Dados da Bolsa 
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Plano de Ação : os campos ‘Coordenador’ e ‘Instituição’ são carregados automaticamente pelo 

sistema. Serão apresentados os planos de ação vigentes que o coordenador pode solicitar bolsa. 

Selecione um plano de ação. 

 

Modalidade : selecione a modalidade da bolsa pretendida, de acordo com a formação acadêmica 

e experiência profissional do candidato. 

 

Vigência : informe a vigência da bolsa. Será apresentada uma observação indicando a vigência 

(datas inicio e término) para cada plano de ação. 

 

Orientador : Preencher, somente se necessário, informando o CPF e nome do orientador do 

bolsista. 

 

Dados do Bolsista 

 

As informações solicitadas são as mesmas contidas na seção mostrada anteriormente ‘Alteração 

Cadastral de Bolsista’, com exceção do exercício de outras atividades remuneradas. Para o 

caso do bolsista exercer outras atividades remuneradas, marque a opção e informe nos campos 

apresentados, a instituição e as horas semanais do vínculo.  

 

 

 

Envio de Documentos 

 

Nesta etapa, chamamos a atenção para o envio de documentos escaneados via sistema e em 

formato PDF, os quais deverão ser anexados conforme a modalidade da bolsa pretendida (Vide 

item 7.4 da Norma. São eles: histórico escolar e comprovante de matrícula atualizados (IC.1 e 

IC.2), certificado de conclusão de curso ou diploma (mais alto nível), currículo lattes do bolsista 

atualizado nos últimos 3 meses, currículo lattes do Coordenador atualizado nos últimos 3 meses, 

declaração de exercício de atividade remunerada (se for o caso). 
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Ressaltamos que todas as vias escaneadas (frente/verso) referentes a um documento específico 

deverão constar de um único arquivo PDF, como por exemplo, DIPLOMA. 

 

Os arquivos em formato PDF dos currículos lattes do coordenador e do bolsista deverão ser 

gerados a partir da plataforma Lattes, ou seja, cópia idêntica ao encontrado no endereço 

http://lattes.cnpq.br . 

 

Plano de Trabalho 

 

O novo plano de trabalho deverá conter: introdução  apresentando a importância e os objetivos a 

serem alcançados; título  e descrição  das atividades a serem desenvolvidas no período de 

vigência da bolsa. 
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Confirmação 

 

O registro da solicitação de bolsa será processado mediante a confirmação dos dados 

apresentados pelo sistema na forma da carta de solicitação. Clique em ‘Concluir’ para enviar a 

solicitação ou em ‘Voltar’ para revisar a solicitação. 
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Acompanhamento da Solicitação 

 

Para realizar o acompanhamento das solicitações de bolsas o coordenador deverá clicar no ícone 

de ‘Bolsas’ . Será apresentada uma tabela para visualização de todas as solicitações, com 

detalhes e registro histórico. 

 

As colunas disponíveis na tabela são: 

• Plano de Ação : código do plano de ação 

• Data de Solicitação : data de envio da solicitação  

• Nº Solicitação : número registrado no sistema  

• Bolsista : nome do bolsista  

• Nível : são apresentados a modalidade, o nível e a carga horária da bolsa 

• Valor : valor de referência para modalidade solicitada  

• Situação : situação da solicitação  

• Detalhes : ícone de acesso ao formulário de solicitação  

• Ação : ação do coordenador (interação) que varia de acordo com a situação apresentada 

 

Clicando no ícone ‘Lupa ’ na coluna ‘Detalhes ’ o coordenador visualizará todas as informações da 
solicitação. Em especial, a aba ‘Histórico de Atendimentos ’ permite um melhor 
acompanhamento da solicitação durante cada uma das etapas do novo processo. 
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Através da aba ‘Declaração de Cumprimento das Atividades ’ que o coordenador deverá 

encaminhar, mensalmente, a comprovação de frequência do bolsista em arquivo PDF. A imagem 

abaixa ilustra o procedimento. 

 

 

Novo Processo de Bolsas 

 

Todas as novas solicitações passarão por quatro etapas principais, a saber: 

 

• Registro da solicitação; 

• Análise de conformidade; 

• Análise Técnica; e 

• Aprovação. 

 

Durante cada uma das etapas do novo processo, o coordenador deverá consultar o sistema, 

periodicamente, para verificar a situação e as ações necessárias para contratação da bolsa. As 

situações previstas no sistema para acompanhamento são: 

 

Situações  Legenda  

Nova Solicitação registrada no sistema 

Em análise Solicitação em análise pela Coordenação ou Comissão Técnica 

do Programa de Bolsas 

Pendente Solicitação aguardando ação do coordenador para adequações 

de conformidade, técnica ou documental 

Aguardando Documentação Solicitação aguardando ação do coordenador para impressão, 

assinatura e envio da documentação em quantidade de vias 

corretas para a Embrapa Café 

Aprovada Solicitação aprovada para contratação no Programa de Bolsas 

 



Programa de Bolsas e Auxílio do Consórcio Pesquisa Café – PBAC 
Manual do Coordenador  

 

15 

  



Programa de Bolsas e Auxílio do Consórcio Pesquisa Café – PBAC 
Manual do Coordenador  

 

16 

O detalhamento das etapas é mostrado a seguir: 

 

Etapas  Legenda  

Nova Bolsa solicitada Registro da solicitação no sistema 

Análise de Conformidade - Aprovada Encaminhamento da solicitação para Comissão 

Técnica do Programa de Bolsas 

Análise de Conformidade – Adequações Encaminhamento da solicitação para o Coordenador 

realizar adequações de conformidade 

Análise de Conformidade – Reformulada 

 

Encaminhamento da solicitação para a Coordenação 

do Programa de Bolsas 

Análise Técnica – Ad hoc Encaminhamento da solicitação para análise do 

consultor ad hoc 

Análise Técnica – Recomendação Ad hoc 

 

Encaminhamento do parecer do ad hoc para a 

Comissão Técnica do Programa de Bolsas 

Análise Técnica – Adequações Encaminhamento da solicitação de bolsa para o 

Coordenador realizar adequações técnicas 

Análise Técnica – Reformulada 

 

Encaminhamento da solicitação para a Comissão 

Técnica do Programa de Bolsas 

Análise Técnica – Aprovada Solicitação aprovada pela Comissão Técnica do 

Programa de Bolsas e ação para imprimir 

documentação liberada no sistema  

Análise da Documentação - Adequações 

 

Documentação recebida apresentou alguma 

inconformidade. Consultar sistema para detalhes 

Análise da Documentação – Aprovada 

 

Documentação recebida, aprovada e encaminhada 

para FUNAPE 

Aprovada Solicitação aprovada para contratação no Programa 

de Bolsas 

Não Implementada Solicitação de bolsa não atendeu as exigências e 

condições gerais do Programa ou não implementada  

por solicitação formal do Coordenador. 
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Para cada etapa principal, serão aplicadas as seguintes verificações: 

 

Análise de Conformidade 

 

 

Análise Técnica 
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Análise da Documentação 

 

 

Identificada qualquer inconformidade, a situação da solicitação será alterada para “Pendente ” e o 

sistema emitirá, automaticamente, um e-mail de aviso para o coordenador. As pendências 

também estão disponíveis para consulta no sistema, pelo ícone na coluna Ação , conforme 

ilustrado abaixo:  
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Além de todas as orientações descritas, informamos que é de inteira responsabilidade do 
Coordenador, acompanhar todas as etapas do processo de solicitação de concessão de novas 
bolsas. Isso, porque em qualquer uma das etapas do processo, antes de sua conclusão, o 
Coordenador poderá ser solicitado a fazer adequações. A passagem de uma etapa para a outra 
depende da conclusão da etapa anterior. 

 

Envio da Documentação Gerada pelo Sistema 

Para a contratação da bolsa, a documentação deverá ser impressa por meio do sistema e 
devidamente assinada, inclusive testemunhas, conforme o número de vias, a saber. 
 

• Plano de trabalho (2 vias); 
• Termo de Concessão (2 vias); 
• Declaração de Exercício de Atividade Remunerada se for o caso, (2 vias); 

 
O Plano de Trabalho deverá ser assinado pelo Responsável da Unidade/Departamento de 
Lotação do Bolsista, pelo Coordenador e pelo Bolsista. 
O Termo de Concessão deverá constar as assinaturas do Coordenador, do Bolsista, além das 
duas testemunhas. A ausência de uma destas assinaturas implicará em documentação 
incompleta. 

 
• Termo de Compromisso de Confidencialidade e Outras Avenças - Somente bolsistas que 

desempenharão atividades nas Unidades da Embrapa. (3 vias). 
 
O Termo de Compromisso de Confidencialidade e Outras Avenças deverá ser assinado pelo 
Chefe Geral da Unidade, pelo Bolsista, pelo Coordenador do bolsista, como uma das 
testemunhas, além da outra testemunha requerida. A ausência de uma destas assinaturas 
implicará em documentação incompleta. 
 
A documentação impressa e assinada deverá ser entregue ou enviada à Embrapa Café, via 
correios, conforme endereço abaixo.  
 
Setor de Gestão de Pessoas  
Embrapa Café 
Parque Estação Biológica - PqEB 
Av. W3 Norte (Final) - Asa Norte  
Ed. Sede Embrapa – Subsolo 
Brasília - DF  
CEP 70770-901 
 

Cancelamento de Bolsa 

As bolsas vigentes poderão ser canceladas no sistema, na coluna ‘Ação’ através do ícone  
‘Solicitar cancelamento de bolsa’.  
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O Coordenador deverá informar a data de término das atividades do bolsista e o motivo do 
cancelamento. Posteriormente clicar no ícone ‘Salvar ’. 

 

 

Relatório do Bolsista 

O formulário para a elaboração do Relatório do Bolsista encontra-se disponível no site do 
Consórcio Pesquisa Café (http://consorciopesquisacafe.com.br/) , menu Programa de Bolsas, 
submenu Formulários, Relatório. 
 
O relatório do bolsista referente à vigência da bolsa deverá ser encaminhado para o e-mail 
institucional do Programa de Bolsas e Auxílio sapc.bolsas@embrapa.br. 
 

Substituição do Bolsista 

Na tela de ‘Solicitações de Bolsa’, o Coordenador deverá identificar o bolsista que se deseja 
substituir. 
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Posteriormente, no item ‘Ação’, clicar no ícone a seguir: 

 

 

 

A partir daí, preencher todos os dados requeridos na solicitação de bolsa. 

 

Contato 

Informações complementares, dúvidas e sugestões poderão ser encaminhadas para o e-mail, 
sapc.bolsas@embrapa.br , do Programa de Bolsas e Auxílio do Consórcio Pesquisa Café. 

 

 

 

Bolsista a ser substituído 


