
 

ANEXO I 

I. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

I.I O preenchimento do formulário on-line no sistema SisFAPERJ e a submissão do projeto 
deverão ser realizadas pelo proponente do projeto (com login e senha próprios); O acesso e 
preenchimento dos formulários no sistema SisFAPERJ deverá ser feito EXCLUSIVAMENTE 
através dos navegadores MOZILLA FIREFOX ou GOOGLE CHROME EM AMBIENTE WINDOWS. 

II. SUBMISSÃO DO PROJETO PELO ORIENTADOR 

II.I A inscrição se dará em dois passos:  

 1º Cadastro on-line: cadastramento ou atualização do cadastro on-line do 
Orientador; 

 2º Preenchimento do formulário on-line;  

II.II Cadastroon-line: 

 1º Acessar o endereço eletrônico: https://sisfaperj.faperj.br/sisfaperj/ (login = o seu 
CPF);  

 2º No item “Solicitante”, clicar em "Meu cadastro"; 

 3º Clicar em “GRAVAR” para concluir o processo de cadastro e obter o número de 
matrícula na FAPERJ. 

II.III Dentro do SisFAPERJ, o ORIENTADOR deve seguir os seguintes passos: 

 1º No item “Solicitante”, acessar o menu "Meu SisFAPERJ"; 

 2º Selecionar a linha da chamada "Programa Treinamento e Capacitação Técnica 
(TCT) — (período atual)”; 

 3º Clicar em "Solicitar fomento";  

 4º Ler e aceitar os termos de contrato;  

 5º Clicar em "prosseguir".  

II.IV A proposta deverá ser apresentada sob a forma de projeto, que deverá ser planejado 
para a duração máxima de até 36 (trinta e seis) meses, contendo obrigatoriamente os 
seguintes itens:  

a) Número do(s) processo(s) do(s) projeto(s) de pesquisa concedido(s), edital e/ou 
programa básico outorgado(s) pela FAPERJ, vinculado(s) às atividades e ao plano de 
trabalho do candidato à bolsa TCT; 

b) Nível solicitado da bolsa TCT/40h 
c) Título do projeto (divulgável); 
d) Resumo em português (divulgável); 
e) Introdução e justificativa para a solicitação da bolsa TCT/40h; 
f) Objetivos; 
g) Plano de trabalho do Bolsista; 
h) Material e métodos; 
i) Forma de análise dos resultados; 
j) Potenciais veículos de apresentação de resultados (congressos, seminários, agenda 

acadêmica, eventos ou revistas científicas); 
k) Relação com projeto vigente FAPERJ, ou de outra instituição (se aplicável); 



 

l) Local de execução da pesquisa; 
m) Bibliografia relacionada ao projeto. 

II.V Preencher o formulário on-line, anexando:  

a) Currículo Lattes — CNPq do Orientador resumido dos últimos cinco anos (2014 a 
2018) e orientações concluídas e em andamento de alunos de pós-graduação;  

b) Currículo Lattes — CNPq do candidato à bolsa; 

c) Plano de trabalho do Bolsista, incluindo o cronograma de execução, em meses 
corridos, para o desenvolvimento das atividades propostas; 

d) Diploma e histórico escolar digitalizados (ou certificados oficiais de conclusão de 
curso que comprovem o grau de escolaridade e qualificação técnica exigidos) do 
candidato/Bolsista do curso de mais alto nível concluído. Caso o Bolsista indicado 
seja aluno de graduação de período noturno, anexar declaração da universidade, 
especificando o turno de funcionamento do curso (OBS: alunos de graduação só 
podem receber bolsa de TCT caso estejam inscritos em curso noturno); 

e) Tabela ou planilha unificada com resumo quantitativo da produção científica do 
coordenador/Orientador entre 2013 e 2017, contendo os seguintes indicadores 
numéricos: trabalhos publicados em revistas internacionais; livros e capítulos de 
livros publicados; patentes concedidas ou depositadas; alunos de iniciação científica 
orientados e em orientação; mestres e doutores orientados e em orientação; 

f) Carta de anuência da instituição; 

g) Declaração assinada pelo candidato à bolsa TCT 4 ou TCT 5 atestando não estar 
cursando pós-graduação stricto sensu; 

h) Declaração assinada pelo candidato à bolsa atestando não possuir bolsa em vigência 
e/ou vínculo empregatício (utilizar o modelo exposto no ANEXO II); 

i) Declaração de Comitê de ética (se houver). 

II.VI APÓS O ENVIO DA PROPOSTA 

II.VI.I O pedido mudará para o estado "Aguarda Verificação" (vide menu "Meu SisFAPERJ");  

II.VI.II O Formulário de Inscrição é gerado automaticamente, após o envio on-line da 
proposta e pode ser acessado ao clicar em "imprimir";  

II.VI.III Para a devida implementação da bolsa, os Orientadores aprovados deverão realizar a 
indicação do Bolsista. 

III. APÓS O ENVIO DA SOLICITAÇÃO:  

III.I O pedido mudará para o estado "Aguarda Verificação" (vide menu "Meu SisFAPERJ");  

III.II O Formulário de Inscrição é gerado automaticamente, após o envio on-line da proposta 
e pode ser acessado ao clicar em "imprimir". 
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