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ORIENTAÇÕES INICIAIS

• É necessário que o proponente possua cadastro no sistema SIGFAPES
(www.sigfapes.es.gov.br) para ter acesso às ferramentas de submissão da
proposta.

• Para proponente Modalidade I (Pessoa Física) em que a empresa não
aparece na busca por em “Instituição/Unidade Executora”, favor preencher o
formulário n° 6 ((https://fapes.es.gov.br/formularios) e encaminhar para
duvidas.inovacao@fapes.es.gov.br no mínimo 3 (três) dias úteis
antecedentes ao prazo de submissão (item 6 do Edital), para que possamos
cadastrá-la no sistema.

• Para proponente modalidade II (pessoa Física) sem empresa constituída,
favor inserir no campo “Instituição/Unidade Executora”, o nome da Fapes,
conforme figura abaixo:

• Após preenchido e encaminhado, o proponente deverá aguardar 48hs para
que a equipe da Fapes insira a empresa no sistema. Passar esse prazo, o
proponente deverá vincular a empresa no campo “Instituição/Unidade
Executora”, conforme exemplo abaixo:

• O ideal é que o proponente ligue para a Fapes para certificar se o formulário
foi recebido. O mesmo deve acontecer quando passar o prazo de 48hs e a
empresa ainda não foi inserida no sistema.

• A proposta poderá ser preenchida em etapas, se o proponente desejar. Para
isso, é importante salvar as alterações antes de sair do Sistema. Para dar
continuidade, o proponente deverá localizar o item “Minhas
Propostas/Inscrições em Edição” no “Menu Inicial” do SigFapes e localizar a

proposta de projeto a ser editada e clicar no ícone “Editar” (item 13).

http://www.sigfapes.es.gov.br/
https://fapes.es.gov.br/formularios
mailto:duvidas.inovacao@fapes.es.gov.br
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1. O usuário deverá acessar o sistema SIGFAPES com senha e login próprios;

2. No menu inicial do SigFapes, em “Editais Abertos”, localizar pelo título o Edital
desejado (Apoio a Projetos Inovadores e Spin Off II).



PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

3. Para criar sua proposta, basta clicar no ícone , o sistema vai te direcionar para o
Formulário Eletrônico de Proposta de Projeto.

O sistema vai te direcionar para o “Formulário Eletrônico de Proposta de Projeto”.

Caso já tenha criado uma proposta e, desde que
tenha salvo, o proponente poderá dar
continuidade ao preenchimento em “Minhas
Propostas/Inscrições em Edição no “Menu
Inicial”, conforme orientado no item 13.
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4. Utilize o botão “Próximo Passo” ou os itens no “Menu” lateral da página para
navegar pelos campos a serem preenchidos na proposta;

5. Ao clicar em “Salvar” todas as informações registradas na proposta serão salvas;

Atenção no item “Instituição Executora” e 
“Unidade Executora”, instruções na página 2.
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6. Em “Arquivos” deverão ser feito uploads de documentos da proposta e do
proponente. Atentar aos seguintes pontos:

• Os modelos de alguns documentos a serem inseridos na proposta poderão ser
disponibilizados na própria proposta, bem como suas orientações no campo
“Arquivos”;

• Ao inserir o documento na caixa “Envio de Arquivos”, clique no botão “Fechar”
para que os documentos sejam inseridos na proposta. Não clique no ícone “X” da
caixa de “Envio de Arquivos”.

Se atentar ao documento que anexou e, se de fato é o que
assinalou. Já aconteceu de propostas serem inabilitadas por
terem anexado documentos sem relevância.
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7. Em “Plano de Apresentação” deverão ser preenchidos os campos solicitados;

8. Em “Abrangência” deverá ser selecionado os municípios de abrangência do projeto;
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9. Em “Membros”, deverão ser vinculados os membros da equipe que comporão o
projeto já informados no Anexo I. É importante o proponente se atentar aos seguintes
pontos:
a) os membros a serem inseridos devem estar cadastrados no sistema SIGFAPES;
b) os membros devem ter função definida na proposta de projeto;
c) os membros devem aceitar a sua inserção como membro na proposta de projeto;

a

b c
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10. Em “Atividades”, deverá ser preenchida as atividades a serem desenvolvidas no
projeto. É importante o proponente se atentar ao seguinte ponto:

- preencher este campo com as mesmas informações do Anexo I.
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11. Em “Verificar Pendências” e “Envio de proposta para julgamento” é possível
verificar erros e pendências existentes no preenchimento da proposta que impedirão a
sua submissão;

A identificação de “Aviso”, não impede o proponente de submeter a proposta. No
entanto, é responsabilidade do proponente verificar no Edital FAPES se o
preenchimento adequado de algum item destacado com “Aviso” é
imprescindível/obrigatório no ato da submissão da proposta.

É responsabilidade do proponente verificar no Edital FAPES os requisitos, orientações,
documentos e o preenchimento de itens obrigatórios na submissão da proposta. A
verificação de pendências e erros do sistema SIGFAPES NÃO abrange a verificação de
todas as condições previstas no Edital FAPES.

A NÃO IDENTIFICAÇÃO DE ERRO PELO SISTEMA SIGFAPES NÃO SIGNIFICA QUE A
PROPOSTA ESTEJA CORRETA.



PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

12. A proposta poderá ser preenchida em etapas, se o proponente desejar. Para isso é
importante salvar as alterações antes de sair do “Formulário Eletrônico da Proposta de
Projeto”;

13. Para dar continuidade ao preenchimento da proposta, o proponente deverá
localizar o item “Minhas Propostas/Inscrições em Edição” no “Menu Inicial”, localizar o
proposta de projeto a ser editada e clicar no ícone “Editar”;

Editar proposta de 
projeto já iniciada
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Uma vez revisada a proposta, o proponente deverá clicar em “Submeter Proposta” para
enviá-la à FAPES.

A proposta submetida ficará registrada no item “Minhas Propostas/Inscrições
Submetidas” no “Menu Inicial”, com a situação “Sob Enquadramento”. Para ter acesso
à proposta de projeto submetida à FAPES, o proponente poderá clicar no ícone
“Informações”.

Acesso à proposta 
submetida à FAPES


