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RELATÓRIO TÉCNICO DE BOLSISTA



ORIENTAÇÕES INICIAIS

1. Todos os documentos inseridos deverão estar em PDF e com no máximo 10MB;

2. Os Relatórios Técnicos de Bolsistas deverão impressos, assinados, digitalizados e inseridos no item 8.1 Documentos da Área do Projeto Contratado no
SigFAPES do Coordenador do projeto;

3. Os Relatórios Técnicos de Bolsistas deverão ser preenchidos s e enviados conforme período de prestação de contas do projeto/bolsa;

4. Os Relatórios Técnicos de Bolsistas deverão ser preenchidos SOMENTE com as atividades desenvolvidas no período em que se refere o Relatório,
conforme cronograma proposto no Plano de Atividades.

4.1. Favor NÃO informar atividades desenvolvidas, fora do período do Relatório;
4.2. Favor NÃO citar produção bibliográfica, apresentação de trabalho, participação/organização de evento, etc, fora do período do Relatório;

5. TODA produção bibliográfica, apresentação de trabalho, participação/organização de evento, etc, citadas nos Relatórios Técnicos de Bolsistas deverão
ser comprovadas, anexando os documentos comprobatórios no próprio Relatório.

6. Documentação incompleta e entregue fora do prazo NÃO serão consideradas;

7. A FAPES não se responsabilizará por solicitações e documentação não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e/ou
congestionamentos das linhas de comunicação.

8. É importante que o Coordenador, Orientador e demais responsáveis do pelo projeto acompanhem a participação e comprometimento do bolsista junto
ao desenvolvimento das atividades propostas a fim de evitar futuros problemas.

9. Para dúvidas e esclarecimentos: bolsas.duvidas@fapes.es.gov.br .

mailto:bolsas.duvidas@fapes.es.gov.br


RELATÓRIO TÉCNICO DE BOLSISTA 

a) Fazer login no SigFAPES;

b) Em “Minhas Bolsas” >> clicar no ícone “Informações”;

c) “Área da Bolsa Contratada” irá abrir;

d) Na “Área da Bolsa Contratada” >> localizar o item “Relatórios
Técnicos” >> clicar em “Novo Formulário” >> selecionar
“Relatório Técnico Bolsista” >> clicar em “Novo” >> preencher
campos e “Enviar ao orientador”;

1º PASSO
O BOLSISTA DEVERÁ :



Preenchimento do Relatório

a) Selecione se o Relatório é “Parcial ou Final”´;

b) Insira o período do a que se refere o Relatório (veja o
calendário de prestação de contas do projeto/bolsa;
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c) Selecione se houve alteração na bolsa;

ATENÇÃO!

A FAPES NÃO AVALIARÁ AS SEGUINTES SOLICITAÇÕES 
REALIZADAS NO RELATÓRIO TÉCNICO:

• CANCELAMENTO de bolsa: deve ser feita via SigFAPES,
pelo Coordenador do projeto, no item 4. Bolsas da
Área do Projeto Contratado;

• SUBSTITUIÇÃO bolsa: deve ser feita via SigFAPES, pelo
Coordenador do projeto, no item 4. Bolsas da Área do
Projeto Contratado;

• PRORROGAÇÃO de bolsa: deve ser encaminhada 30
dias antes do fim da vigência da bolsa, pelo
Coordenador, via ofício, contendo o período de
prorrogação, justificativa e atividades a serem
desenvolvidas pelo bolsista (e.g. Formulário FAPES 4).
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Preenchimento do Relatório



d) Quantificar as produções geradas no projeto de
pesquisa, no período em que se refere o Relatório.

ATENÇÃO!

Favor NÃO citar produções fora do período do Relatório e que 
não são referentes ao projeto de pesquisa.
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Preenchimento do Relatório



e) Em caso de Relatório Parcial, especificar no item 10 as
atividades a serem desenvolvidas no projeto até sua
finalização. (este item não está presente no Relatório Final)

f) Anexar no item 12 a comprovação de TODA a produção
científica gerada (bibliográfica, evento, etc) citada no item
8 do Relatório.

ATENÇÃO!

É facultativa a inserção do Atestado de Matrícula e Histórico Escolar. 
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Preenchimento do Relatório



g) Após o preenchimento do Relatório, o bolsista deverá
salvar o documento e enviar ao orientador;

O bolsista que optar por preencher o Relatório aos poucos,
deverá lembrar de sempre salvar as alterações e acessar o
documento salvo no item 4.2 “Editar Formulários”.
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Preenchimento do Relatório



OPÇÃO 1 – acessível a todos orientadores

a) Fazer login no SigFAPES;

b) Em “Bolsas que Oriento” >> localizar o bolsista >>
clicar no ícone “Informações”;

c) “Área da Bolsa Contratada” irá abrir;

d) Na “Área da Bolsa Contratada” >> localizar o item
“Relatórios Técnicos” >> clicar em “Visualizar
Formulários” >> selecionar “Relatório Técnico Bolsista” >>
selecionar o bolsista >> preencher o item 12.
“Desempenho do bolsista” >> clicar em “Enviar”;

e) Após enviado o Relatório à FAPES, o documento deverá
ser IMPRESSO, ASSINADO, DIGITALIZADO,
ENCAMINHADO AO COORDENAOR DO PROJETO;

f) O COORDENADOR do projeto deverá ANEXAR o
Relatório Técnico no item 8.1 “Documentos” da Área do
Projeto Contratado.

2º PASSO
O ORIENTADOR DEVERÁ:
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OPÇÃO 2 – somente se o orientador for também o 
coordenador do projeto

a) Fazer login no SigFAPES;

b) Em “Minhas Propostas/Inscrições em Andamento/Concluídas”
>> localizar o projeto >> clicar no ícone “Informações”;

c) “Área do Projeto Contratado“ irá abrir;

d) Na “Área do Projeto Contratado” >> localizar o item “Prestação
de Contas” >> clicar em “Editar Formulários” >> selecionar
“Relatório Técnico Bolsista” >> selecionar o bolsista >> preencher
o item 12. “Desempenho do bolsista” >> clicar em “Enviar”;

e) Após enviado o Relatório à FAPES, o documento deverá ser
IMPRESSO, ASSINADO, DIGITALIZADO e ANEXADO no item 8.1
“Documentos” da Área do Projeto Contratado do
COORDENADOR do projeto.

2º PASSO
O ORIENTADOR DEVERÁ:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Os Relatórios Técnicos de Bolsistas deverão impressos, assinados, digitalizados e inseridos no item 8.1 Documentos da Área do Projeto Contratado no
SigFAPES do Coordenador do projeto;

2. Os Relatórios Técnicos de Bolsistas podem ser visualizados acessando o item 4 “Relatórios Técnicos” na Área da Bolsa Contratada ou acessando o item
6.2. “Editar Formulários” da Área do Projeto Contratado.

3. Para saber se os Relatórios Técnicos de Bolsistas foram enviados com sucesso, basta verificar se o status está “Sob avaliação”. Caso contrário o
documento não foi submetido para avaliação da FAPES.

STATUS
• “Sob edição do bolsista”: o bolsista está editando o

Relatório;
• “Sob edição do orientador”: o orientador está

editando o Relatório;
• “Sob avaliação” : enviado à FAPES;
• “Sob reedição”: a FAPES retornou com o Relatório

para o bolsista/orientador reeditarem/adequarem o
documento.

• “Aprovado”: Relatório Aprovado pela FAPES;
• “Reprovado”: Relatório Reprovado pela FAPES;


