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Assunto: Re: SISFOR - Fluxo de pagamentos
Para: ForComfor Coordenadores Comfor <forumcomfor@gmail.com>
Fernanda e coordenadores ComFor alguém recebeu estas orientações sobre o fluxo de pagamentos?
Glaucia
=========================================================

Assunto: Informativo - SISFOR - Fluxo de pagamentos
Para:
Prezados(as) Coordenadores(as),
fomos informados de que houve uma alteração no fluxo de pagamentos realizado na aba “Avaliar Equipe” no SisFor. O pagamento
das bolsas seguirá o seguinte fluxo:
1. Coordenador do curso informa situação dos cursistas, avalia equipe do curso e “Envia para análise do Coordenador
Institucional”;
2. Coordenador COMFOR analisa a solicitação de pagamento de bolsas dos diversos cursos e:
a. Devolve para Coordenador do Curso, com parecer, ou
b. Encaminha para o MEC, com parecer;
3. O MEC analisa a solicitação de bolsas e:
a. Devolve para o Coordenador COMFOR, com parecer, ou
b. Envia para pagamento.
Nos próximos dias, efetuaremos o seguinte procedimento:
a. As solicitações de pagamento no status “Enviadas para pagamento” serão devolvidas para o Coordenador Institucional;
b. As solicitações no status “Em análise do MEC” também serão devolvidas para o Coordenador Institucional, a fim de que este
analise e reenvie para o MEC.
Pedimos que os(as) coordenadores(as) que ainda não realizaram a avaliação de suas equipes até o mês de
referência setembro entrem no sistema e efetuem esta ação. Também pedimos que entrem em contato com o Coordenador COMFOR
caso esta avaliação estiver dependendo dele. É importante que deixemos toda a situação de pagamento ok no sistema para que
quando ele for efetuado, as bolsas sejam pagas sem que haja problema.
Nos mantemos à disposição.
Atenciosamente,
==========================================================
-Profa. Dra Fernanda Paiva
Coordenadora do Comfor/Ufes
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