SISFOR
Sistema de Gestão e Monitoramento da Formação Continuada
Etapa 1 – Cadastro do Coordenador Institucional

Acesse http://simec.mec.gov.br.
Atenção: utilize sempre os navegadores Mozilla Firefox ou Google
Chrome.
Verifique se o módulo exibido é o “SisFor”. Caso não possua acesso, envie
um e-mail para sisfor@mec.gov.br, informe sua Instituição, seu CPF e email, e anexe um documento de designação para atuar como
Coordenador Institucional (assinado pelo reitor ou publicado no Diário
Oficial da União).
1. O MEC cadastrou todos os Coordenadores Institucionais que
atualizaram seus dados no formulário disponibilizado no Google
Groups. Somente o MEC pode alterar os dados dos Coordenadores
Institucionais das IES.
2. Se você já é usuário do SIMEC, pode acessar o SIMEC com seu CPF e
sua senha atual, selecionando o módulo SisFor.
3. Se você esqueceu a senha de acesso ao SIMEC, na página inicial,
clique em “Esqueceu a senha”. Sua senha será enviará para o e-mail
cadastrado no SIMEC.
4. Se você nunca utilizou o SIMEC, acesse o sistema com seu CPF e a
senha simecdti. Clique em “Entrar”.
Ao acessar o SisFor, você visualizará uma tela gerencial com os dados da Instituição a qual está vinculado e
os valores previstos, na Lei Orçamentária Anual (LOA), para realização de cursos da Secretaria de Educação
Básica (SEB) e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). A
tabela indica também o número de vagas previstos por cada Secretaria do MEC e os valores totais. Para
visualizar o detalhamento, clique no ícone .
O sistema exibirá uma tela de Orientações. Leia com atenção e, em seguida, clique na aba “Dados
Coordenador Institucional”.

Na aba “Dados Coordenador Institucional”, o sistema exibe um formulário que é integrado ao SGB
(Sistema Geral de Bolsas). Preencha TODOS os campos, lembrando que estas informações são obrigatórias
para o recebimento da bolsa de estudo. Caso haja inconsistências, a bolsa não poderá ser paga. Ao
preencher os dados no SisFor não é será necessário fazer nenhum cadastro adicional no SGB.
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O formulário permanece editável a qualquer tempo de modo que, havendo alterações nos dados, os
respectivos campos deverão ser imediatamente atualizados. Observe atentamente as seguintes questões:
- Os dados indicados no campo “Documento de identificação” referem-se ao bolsista (não ao cônjuge do
bolsista);
- No campo “Área de formação”, se a situação for “Completo” é obrigatório indicar as datas de início e
término. Nos dois outros casos, é obrigatória apenas a data de início;
- No campo “Agência do Banco do Brasil sugerida”, pode ser escolhida uma agência onde o bolsista já seja
correntista, mas uma nova conta será aberta pelo FNDE e o banco escolhido só pode ser o Banco do Brasil;
- Se você já é bolsista do FNDE/MEC e não deseja substituir sua bolsa atual pela bolsa de Coordenador
Institucional, não esqueça de assinalar o penúltimo botão antes do salvamento, caso contrário, o SGB
processa a primeira ordem de pagamento enviada (e não realiza duplo pagamento para o mesmo CPF).
- Também é obrigatório anexar o documento de designação para a função de Coordenador Institucional da
IES, assinado pelo reitor ou cópia da publicação no Diário Oficial da União.
Em caso de dúvida, envie um e-mail para sisfor@mec.gov.br.

Após clicar em “Salvar”, o sistema irá confirmar o salvamento das informações e exibirá uma nova aba
chamada “Planejamento”. Clique nesta aba. Caso esta aba não apareça, por favor, envie um e-mail para
sisfor@mec.gov.br.
***

2

