
OFICINA RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DO BOLSISTA 



1) O Bolsista deve entrar no sistema SIGFAPEAM 



2) Ir em minhas bolsas 



3) Clicar no título do projeto, cuja bolsa está em andamento  



4) Clicar na “i” em um círculo azul 



5) O item 1.1 RESUMO DA BOLSA contem informações pertinentes ao projeto, como título, nº do edital, 
nome do bolsista, nome do coordenador/orientador (quando for o caso) e vigência da bolsa 



6) O item 1.2 CRONOGRAMA DO RELATÓRIO contem o cronograma com a data prevista para entrega 
dos relatórios parcial e final, quando o relatório é entregue na FAPEAM, o sistema é preenchido com a 

data na qual o documento deu entrada na Fundação 
 



7) Quando o relatório não é enviado na data prevista o sistema acusa irregularidade, 
tornando o pesquisador inapto a submeter proposta em qualquer outro edital da FAPEAM 



8) Para redigir o relatório Clicar no item 4.1 – Novo Formulário 



9) Selecionar no Anexo VI - relatório Técnico – Científico, e depois clicar 

em novo 



10) Ao clicar em NOVO abrirá o formulário do relatório Técnico – Científico, informar 

que tipo é o relatório, se parcial ou final e o período ao qual ele se refere 



11) Em caso de NÃO ENVIO, ou NÃO CONCLUSÃO do relatório é possível editá-lo, basta clicar 

no item 4.2 Editar formulários, selecionar na barra o Anexo VI e depois clicar no link da última 

edição 



12) Caso deseje anexar arquivos ir no item 12. Inclusão de arquivos e selecionar 

o arquivo pertinente 



13) Após preenchimento do relatório Técnico – Científico – o bolsista deve salvar e enviar ao orientador que 

deverá preencher o campo responsável, salvar e enviar para esta FAP, online tudo via Sigfapeam. 

Não há necessidade de envio de cópia física para esta FAP, todo histórico do bolsista será armazenado online. 

Em caso de Duvida poderá entrar em contato com o E-mail: programas.institucionais@fapeam.am.gov.br 

ou através do telefone 3878-4024 

mailto:programas.institucionais@fapeam.am.gov.br
mailto:programas.institucionais@fapeam.am.gov.br


PRENCHIMENTO DA AVALIAÇÃO DE RELATÓRIO BOLSISTA PELO ORIENTADOR 

 

 



ENVIO DO RELATÓRIO DO BOLSISTA PJC A - COORDENADOR 



 COORDENADOR – ENVIO DOS RELATÓRIOS DOS BOLSISTAS –  

Após o bolsista enviar ao Coordenador, este deverá acessar o SIGFAPEAM, 

ir até a área Bolsistas que oriento  



Após clicar em “Bolsistas que oriento, clicar no título do projeto do 

bolsista e após clicar no “i” no círculo azul 



Irá aparecer uma outra tela conforme a tela abaixo, em que aparecerá o 

título, nome do bolsista, e orientador, clicar no item 4.2 ‘Editar 

formulário” 



   ABRE O ARQUIVO, CONFERE OU ALTERA, SALVA E APÓS ENVIA. 

Após isso, abrirá uma barra, escolher “Anexo VI – Relatório Técnico de Bolsista” 

ao escolher aparecerá um link em azul, clicar no link, e preencher o campo 

competente.  


