
Orientações para cadastramento de membro

de Escritório de Apoio Institucional e sua

permissão para elaboração de Solicitações de

Mudanças.



A) Como fazer cadastramento de membros no

Escritório. (Ação restrita ao gesto do escritório).

B) Permissão para o Escritório ou usuário elaborar

Solicitações de Mudanças. (Ação restrita ao

Pesquisador Responsável e Beneficiário).

Parabéns, sua instituição já está cadastrada!

Aqui apresentaremos os passos seguintes 

para acesso a funcionalidade:



A nova funcionalidade no Sistema de Apoio à Gestão (SAGe) da
FAPESP permite que o Pesquisador Responsável indique um usuário
adicional do sistema que o auxiliará na gestão dos auxílios e bolsas sob
sua responsabilidade, preparando, nesta primeira fase, a elaboração
das Solicitações de Mudança (SMs).

A funcionalidade também permitirá consultas do menu “mais 

informações” do processo como: aceite da concessão, compromissos, 

contratos e aditivos, histórico de eventos, processos vinculados a estes 
processo, propostas, Relatórios Científicos, Atas de defesa, Solicitações 

de Mudanças e Súmulas Curriculares.

Principais inovações:



 Poderá ser efetuado somente pelo gestor ativo do Escritório.

 Apenas Escritórios ativos podem ter membros cadastrados.

 Tanto os gestores quanto os membros do Escritório que estiverem na situação “Ativo” (desde
que a data de ativação não seja futura) poderão realizar atividades nos processos que o
Escritório tenha permissão de acesso.

 Os membros do Escritório deverão ter cadastro completo, preenchendo obrigatoriamente
as quatro primeiras abas em “Meus Dados” > “Alteração de Cadastro”.

A) Como fazer cadastramento de

membros no Escritório.



1 -Entrar no menu 

“Cadastro”, 

selecionar a 

opção “Escritório” 

e “Membro de 

Escritório”:

2 - Selecionar a 

opção “Cadastrar 

membro de Escritório” 

no menu de acesso 

rápido

O Acesso a funcionalidade poderá ser de dois 

modos:



3 - Será exibidos todos os Escritórios em que o 

usuário é gestor (dado que a mesma pessoa 

pode ser gestor de mais de um Escritório). 

4 - Após selecionar o Escritório e clicar em 

“Membros”, serão exibidos os membros 

cadastrados do Escritório
5 - Clicando-se no link 

“Incluir”, é exibida tela que 

permite a pesquisa de um 

usuário para inclusão no 

Escritório. 

* Os membros do Escritório deverão ter cadastro de pessoa física (e

não apenas de usuário).



6 - Após digitar os dados para definir quem é o membro do 

Escritório, são exibidas as pessoas físicas que atendem aos 

parâmetros informados.

7 - Após digitar os dados para definir quem é o membro do 

Escritório, são exibidas as pessoas físicas que atendem aos 

parâmetros informados.

8 - Para incluir um novo membro, deve-se definir a situação

do membro – apenas membros ativos terão acesso aos

processos do Escritório.

 Para os membros ativos, deve-se definir a data de início da

vigência, ou seja, a partir de que data o membro passará a

fazer parte do Escritório.

 Antes de tal data, o membro também não terá acesso aos

processos nos quais o Escritório é responsável

 Após clicar em Salvar, o membro é incluído no Escritório.
*Pode-se incluir quantos membros

forem necessários.



9 - Para excluir um membro do Escritório, deve-se

selecionar o seu nome e clicar em Excluir.

 O membro do Escritório pode ser excluído desde que que nunca

tenha participado de atividade alguma relativa aos processos dos

pesquisadores (que não tenha elaborado SM alguma naquele

Escritório).

 Se o membro já elaborou alguma SM, para que não possa mais

desenvolver atividades no Escritório, ele poderá ser inativado. A partir

deste momento ele não terá mais acesso aos processos nos quais o

Escritório é responsável.

10 - Para inativá-lo, deve-se clicar sobre o nome

do membro.

 Após abrir a pop-up do membro selecionado, deve-se

clicar em Inativo e informar obrigatoriamente a data de

final da vigência do membro do Escritório.

 Não poderá definir uma data futura para o final da

vigência.

11 - Ao clicar em Salvar, o membro do Escritório é inativado

imediatamente.

* As SMs que ele estava elaborando ficam disponíveis

para os outros membros continuarem a elaboração.



12 - É possível ativar novamente um membro que

estava inativo. Para isso, deve-se clicar sobre o seu

nome.

13 - Em seguida, deve-se clicar em Ativo e

obrigatoriamente limpar a data de final da vigência

do membro do Escritório. Após clicar em salvar, ele

passará novamente para estado Ativo.



 Permissão para elaborar SM deve ser concedida pelo beneficiário ou

responsável pelo processo.

 Concessão deve ser processo a processo.

 Passa a valer imediatamente (não prevê agendamento para data futura).

 Autorização pode ser concedida a um Escritório ou a uma pessoa física

cadastrada no SAGe.

 No caso de Escritório, a permissão poderá ser dada apenas ao Escritório

associado à sua unidade (instituição) e não a outros escritórios.

 No caso de revogação da permissão, as SMs que estiverem em elaboração

ficarão disponíveis para o beneficiário e o responsável continuarem sua

elaboração normalmente – ou para outro Escritório dar continuidade, se for

dada a permissão a ele.

B) Permissão para o Escritório ou usuário

elaborar Solicitações de mudanças.



1. Através do menu de “Processos”, na opção

“Concessão de Permissão de Acesso”:

2. Através do menu de “Acesso Rápido”, na opção

“Concessão de Permissão de Acesso”:

* Ambas as opções darão acesso à mesma tela, “Permissão de Acesso aos Meus Processos”, onde

são exibidos os processos da pessoa:

A permissão de acesso será concedida pelo pesquisador 

beneficiário ou responsável do processo. Ela poderá ser 

acessada de dois modos:



3 - Serão exibidos os processos com situação “Em

análise”, “Em habilitação”, “Em Execução”,

“Interrompido” ou “Em Contratação”.

 No caso de processos “Em Habilitação” e “Em análise”, ainda que possa ser
concedida a permissão, apenas após estes terem o despacho divulgado (com
resultado concedido) estarão disponíveis para que o usuário autorizado os acesse.

 São ordenados em ordem decrescente do número do processo (similar a “Meus
processos).

 Uma coluna informa a participação do usuário no processo (beneficiário ou
responsável).

 A coluna de permissão de acesso define se o processo em questão tem ou não
permissão de acesso.



4 - Para conceder permissão a um Escritório, o

beneficiário ou responsável deve clicar no número

do processo.

5 - Será exibida uma pop-up com os dados básicos

do processo e, abaixo, os tipos de permissão de

acesso.

 Deve-se clicar na opção de Escritório de vínculo e clicar em

Salvar.

 Esse Escritório passará a ter permissão para elaborar SMs neste

processo específico.



O Escritório passará a ser exibido na 

coluna “Permissão de Acesso”. 

É possível revogar a permissão de acesso.

 Deve-se clicar na opção “Sem permissão de

Acesso” e clicar em Salvar.



Após esses procedimentos, o Escritório de Apoio cadastrado terá permissão de acesso para

a elaboração das Solicitações de Mudança (SMs) e consultas do menu “Mais Informações”

dos processos.

O menu “Mais Informações” conterá

várias opções de acesso para o

Escritório ou usuário.

O menu “Mais Ações” terá apenas a

opção “Elaborar/Submeter Solicitações

de Mudanças”.

* Dúvidas sobre as novas funcionalidades podem ser esclarecidas no manual 
“Delegação de Elaboração de SMs para Escritórios ou Terceiros” que está 
disponível no SAGe, ou pelo serviço Converse com a FAPESP destinado aos 
Escritórios

de Apoio.


