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UFRGS
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL
Ofício n.Q'012/2016

Assunto: Regularização das pendências de solicitações de bolsas no SISFOR e redefinição
encaminhamento da documentação mensal de solicitação de bolsas

dos prazos para

Porto Alegre, 17 de março de 2016.
IImo./s/as. Sr./s/as.
Coordenadores de Cursos MEC/RENÀFORM/

SECADI- Matriz 2014

No intuito da alinharmos o fluxo das autorizações mensais de bolsas FNDE - SECADI em acordo com as
determinações desta Secretaria (segue em anexo Ofício n.º 1/2016/GAB/ASSESSOSSORIA/SECADI/SECADIMEC) informamos abaixo os novos prazos, que deverão ser observados a partir do mês de abril do
corrente ano, para encaminhamentos
da documentação mensal referente à autorização das bolsas no
SISFOR:
•

Relatório mensal de atividades: deverá ser entregue (ou enviado por e-rnail paraforprof@ufrgs.br
, desde que contenha assinatura digital doJa Coordenador/a do Curso) no último dia útil de cada
mês;

•

Envio da solicitação de bolsas (envio para "Avaliação do Coordenador Institucional"
via SISFOR):
deverá ser realizado no dia 15 de cada mês. Caso o dia 15 caia em um feriado ou final de semana,
antecipe-se para o último dia útil anterior a esta data.

•

Ofício de inclusão/exclusão/alteração
de função ou período de vinculação de membros
equipe: deverá ser entregue no primeiro dia útil de cada mês referência (mês de referência
alteração, em que será incluído ou excluído da equipe).

•

Autorização

•

Diligências quanto às solicitações de bolsas FNDE - SEB/SECADI: reiteramos que todas diligências
realizadas por este FORPROF, no que diz respeito às solicitações de bolsas FNDE - SEB/SECADI, se
dão exclusivamente via SISFOR (salvo eventuais documentos anexados que são remetidos via email, após informe via SISFOR).

das bolsas pelo FORPROF: ocorrerá no dia 21 de cada mês;

IMPORTANTE:
PRAZOS PARA AS BOLSAS DE MARÇO DE 2016
•
•

Envio da solicitação

Envio do Relatório

Mensal de Atividades

via e-mail:

via SISFOR: até o dia 20/03 (data excepcional,

levando

31/03
em consideração

a data de

emissão deste ofício)
•

Atenciosamente,

da
da

Autorização

das bolsas no SISFOR: dia 22/03
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