SISFOR – Orientações Iniciais
Ao cumprimentá-las registro mudanças importantes que estão sendo implementadas e
que dizem respeito ao registro das equipes de cada curso no Sistema de Gestão e
Monitoramento da Formação Continuada (SISFOR).

O registro da equipe do curso será realizado diretamente pelo Coordenador do
Curso no SISFOR.

Todas vocês, à exceção dos cursos de Formação Inicial (para os quais ainda não há
definição como fazer), já informaram os dados do curso no SISFOR. O MEC elaboraou
um tutorial de como proceder o registro da equipe que segue em anexo neste email..

Por favor, observem esses questionamentos e as respostas do MEC.
1) Pelo tutorial, a equipe será cadastrada no Sisfor pelo Coordenador do Curso. Como
ficará o cadastramento no SGB?
Resposta: Não será necessário cadastrar ninguém no SGB, o SisFor enviará todas as
informações necessárias para que o FNDE/ SGB processe o pagamento das bolsas.
2) Se os dados srão cadastrados no Sisfor quem fará a homologação?
Resposta: O fluxo definido, a priori, prevê que os Coordenadores dos Cursos enviam as
solicitações de pagamento de bolsas para o Coordenador Institucional, este avalia os
Coordenadores dos cursos e solicita o pagamento dos bolsistas da IES para o MEC e o MEC
avalia o Coordenador Institucional e homologa os pedidos. Indicamos “a priori” porque este
fluxo não está 100% implementado e ainda poderá sofrer mudanças.
3) Para cadastramento dos bolsistas, é necessária a comprovação de requisitos e termo
de compromisso assinado por cada bolsista. Quem fará controle dessa documentação?
Resposta: A comprovação dos requisitos para participação no curso e o arquivamento dos
termos de compromisso é responsabilidade da Instituição de Ensino Superior e deverá seguir
os mesmos procedimentos adotados até então.
4) Quando iniciará o pagamento das bolsas, pois as equipes dos cursos já estão
trabalhando?
Resposta: O pagamento das bolsas via SisFor estará regularizado, segundo o nosso
planejamento, na segunda quinzena de setembro. As equipes que já começaram a trabalhar
em cursos da Matriz 2014 validados pelo MEC poderão receber bolsas retroativas, se for
o caso, em conformidade com os prazos definidos junto à Coordenação do MEC responsável
pela gestão do curso.
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