Passo a passo - ficha de inscrição do bolsista – FAPEMA
OBS: A indicação do alunos como bolsistas é feita pela PRPGI no sistema da fapema. Após está etapa
os bolsistas receberão um comunicado da fapema em seu e mail. Os bolsitas precisam possuir seu
cadastro
no
sistema
Patronge
da
FAPEMA,
link
de
acesso
http://www.fapema.br/patronage/login.php . Em seguida os bolsitas deverão entrar em seu patronage
e seguir os passos orientados abaixo:

ETAPA 1

Clicar neste ícone para
preencher o formulário de
solicitação

ETAPA 2

O bolsista deverá preencher o formulário
com a informações solicitadas. E avançar no
botão próximo.

ETAPA 3

O
bolsista
deverá
dá
continuidade ao preenchimento
do formulário. E avançar no
botão próximo. Caso precise
fazer alguma correção nos dados
da etapa anterior, basta clicar no
ícone anterior

ETAPA 4

O
bolsista
deverá
dá
continuidade ao preenchimento
do formulário. E avançar no
botão próximo.

ETAPA 5
Passo 1 - Nesta etapa o bolsista deverá anexar o currículo lattes do
pesquisador e o plano de trabalho dele (um para cada bolsita, caso o
projeto tenha mais de um aluno). Em seguida deverá clicar em Li e estou
..., e clicar em finalizar para concluir o preenchimento do formulário de
solicitação.

Passo 2 - Após finalização, deverá aparecer essa tela
Passo 3 – clicar neste ícone para voltar para tela
iniciar e enviar o formulário para FAPEMA

Passo 4 – Enviar o formulário para FAPEMA.
Depois dessa ação aparecerá na tela a mensagem
solicitação enviada a FAPEMA.

ETAPA 6
Para ter acesso ao formulário de solicitação, basta o bolsista clicar em BIC – XXXX/2016, que
aparecerá a página seguinte abaixo, em seguida deverá clicar no ícone da impressora, abaixo do
“formulário eletrônico da solicitação” e terão acesso ao formulário.

O formulário aparecerá já preenchido, e em seu final o terá o ícone “imprimir”

O bolsista deverá clicar em imprimir, e assinar o campo destinados a ele, no item Concordância do
proponente, onde aparece “Assinatura” . No item Concordância da Instituição, especificamente em
Representante Legal, deverá ser assinado pela Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação.
Esta ficha deve vim para a PRPGI, devidamente assinada pelo bolsista, com os demais documentos já
informados, para que possamos mandar os originais para FAPEMA. Após está ação, o aluno deverá
assinar o termo de Outorga que a FAPEMA enviará direto para ele.

