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CADASTRO DE USUÁRIO NO SIGFAPES

1. O interessado em se cadastrar no sistema SIGFAPES deverá acessar o endereço
eletrônico www.sigfapes.es.gov.br;

2. Uma vez acessada a página eletrônica, o interessado deverá clicar em “Não sou
cadastrado” para iniciar o cadastro de usuário;

Para o sistema SIGFAPES, todos
os usuários serão considerados
Pesquisadores.

http://www.sigfapes.es.gov.br/


CADASTRO DE USUÁRIO NO SIGFAPES

3. Todos os itens com asterisco (*)
deverão ser preenchidos;

4. Uma vez finalizado o cadastro, o
usuário conseguirá acessar o
SIGFAPES com login (CPF) e senha
próprios.

Caso o futuro usuário possua
“Vínculo Institucional”, deverá
marcar a opção “sim” e
preencher os “Dados
Profissionais” que irão surgir.

Caso a Instituição de vínculo
não seja encontrada, o futuro
usuário deverá:

a) cadastrar a Instituição
de vínculo no SIGFAPES;

b) após preenchidos os
dados da a Instituição, o
futuro usuário deverá solicitar
à FAPES a validação do
cadastro da Instituição via e-
mail suporte@fapes.es.gov.br.
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MENU INICIAL 

PRINCIPAIS FERRAMENTAS
1. Avisos: neste campo, além de comunicados importantes sobre o SIGFAPES e os

Editais FAPES, será registrada as seguintes informações:
a) a vinculação de um usuário como Gestor Institucional de uma

Instituição/Empresa;
b) convites para participação como membro de equipe em projetos de demais

pesquisadores;
c) pendências e irregularidades de Prestação de Contas junto à FAPES.

2. Correio/Mensagens: ficará registrada as mensagens trocadas com a FAPES
realizadas via SIGFAPES.
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Prioritariamente a FAPES utilizará o SIGFAPES para comunicar o
lançamento e resultados de Editais, bem como pendências referentes à
Gestão de Bolsas e Prestação de Contas. É importante que o usuário
confira a caixa de mensagens do Correio no SIGFAPES com frequência.
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PRINCIPAIS FERRAMENTAS
3. Projetos da Instituição: campo presente no sistema de usuário designado Gestor
Institucional de uma Instituição/Empresa para controle e acompanhamento dos
projetos vinculados à referida Instituição/Empresa.

4. Ações de consulto Adhoc: : campo presente no sistema de usuário convidado pela
FAPES a atuar como avaliador de propostas de projetos de pesquisa ou prestação de
contas.

5. Envio de Documentos Pessoais: campo destinado para o upload da cópia de diversos
documentos pessoais do usuário, bem como alguns específicos solicitados em Editais
FAPES.
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PRINCIPAIS FERRAMENTAS
6. Editais Abertos: ficará registrado todos os Editais FAPES em período de submissão de
propostas. Utilize os ícones abaixo para:

Criar uma proposta de 
projeto no Edital FAPES

Fechar a janela do 
Edital FAPES

Obter informações 
sobre o Edital FAPES

7. Minhas Bolsas e Bolsistas que Oriento: área específica para a Gestão de Bolsas de
bolsistas FAPES e orientadores de bolsistas FAPES. Utilize os ícones abaixo para:
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Editar Plano de 
Atividades do Bolsista

Ter acesso ao instrumento 
jurídico de contratação 

(quando aplicável)
Acessar a Área da Bolsa 

Contratada
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PRINCIPAIS FERRAMENTAS
8. Minhas Propostas/Inscrições em Edição : ficará registrada todas as propostas de
projeto de Edital FAPES criadas e não enviadas, ou seja, em edição. Utilize os ícones
abaixo para:

Editar a proposta de 
projeto

Apagar a proposta
Obter informações 

sobre o Edital FAPES
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Utilize o ícone para acessar demais propostas que
não aparecem na página principal do SIGFAPES.
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PRINCIPAIS FERRAMENTAS
9. Minhas Propostas/Inscrições em Andamento/Concluídas: ficará registrada todas as
propostas de projeto de Edital FAPES em vigência ou encerradas. Utilize os ícones
abaixo para:

Obter informações 
sobre o Edital FAPES

Acessar a Área do 
Projeto Contratado
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10. Minhas Propostas/Inscrições em Submetidas: ficará registrada todas as propostas
de projeto submetidas em Edital FAPES e que estão em fase de análise e julgamento.
Utilize o ícone para ter acesso aos dados da proposta submetida.

11. Propostas/Inscrições das quais faço parte da equipe: ficará registrada todas as
propostas de projeto de Edital FAPES na qual o usuário é membro de equipe.



ÁREA DO PROJETO CONTRATADO 

Área destinada a gestão do projeto contratado e das bolsas a ele vinculados, quando
aplicável.

Somente o Coordenador do projeto tem acesso a Área do Projeto Contratado.

Nesta área, serão realizada as seguintes ações:
• Prestação de Contas Técnica;
• Prestação de Contas Financeira;
• Requisição e Cancelamento de Bolsas;



ÁREA DA BOLSA CONTRATADA

Área destinada a gestão das bolsas contratadas nos projetos.

Somente o Bolsista e o seu Orientador terão acesso a Área da Bolsa Contrata.

Nesta área, será realizada a seguinte ações:
• Prestação de Contas Técnica da Bolsa.


