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FAPESP – 11 de maio de 2021

FAPESP esclarece dúvidas sobre Prestações de Contas

Página no portal da Fundação reúne dúvidas mais frequentes sobre as novas Normas para Uso de
Recursos e Prestação de Contas, que terão submissão pelo SAGe a partir de 16 de maio

A FAPESP reuniu em uma nova página (https://fapesp.br/faqpc) de seu portal as dúvidas mais frequentes
sobre as novas Normas para Uso de Recursos e Prestação de Contas – que foram divididas em
duas: Auxílios e Bolsas e Subvenção Econômica.

A partir de 16 de maio, as Prestações de Contas parciais e finais de Auxílios, de Bolsas e de processos
com concessão de recursos de subvenção econômica poderão ser enviadas à FAPESP em formato
eletrônico, por meio do SAGe. O sistema integrará o controle das liberações de recursos, eliminando a
necessidade de inclusão manual dos valores liberados.

Na nova página de FAQs estão reunidas 22 respostas a dúvidas com o objetivo de esclarecer
pesquisadores e gestores de projetos na prestação de contas à FAPESP.

São orientações sobre assuntos diversos, tais como: passo a passo para orientar a elaboração e
submissão de Prestações de Contas eletrônicas; em que situações é ou não obrigatório o envio de
Prestações de Contas em formato eletrônico; o que fazer em caso de processos vinculados a unidades da
USP; e como ficam as Prestações de Contas de processos de Bolsas concedidas como item orçamentário
em Auxílios.

Para que outorgados e Escritórios de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIPs) possam se familiarizar
com o sistema, e considerando a situação de exceção causada pela pandemia da COVID-19, as
Prestações de Contas iniciais de Auxílios e Bolsas, previstas para os meses de março, abril e maio de
2021, foram prorrogadas para o mês de junho de 2021, respeitando o dia do mês previsto no termo de
outorga (dia 10, 20 ou 30).

·         As dúvidas mais frequentes estão em: https://fapesp.br/faqpc

·          

·         As normas para Uso de Recursos e Prestação de Contas de Auxílios e Bolsas, válidas a partir de 16
de maio de 2021, estão disponíveis em: https://fapesp.br/normaspc.

·          

·         Um tutorial do novo sistema de Prestação de Contas pelo SAGe está disponível em
vídeo: https://fapesp.br/14883.

·          

·         A FAPESP realizou em 30 de abril uma reunião de apresentação das novas normas. O vídeo do
evento pode ser visto em: https://fapesp.br/14840.
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·          

·         Leia notícia sobre as novas normas em: https://fapesp.br/14841/fapesp-divulga-novas-normas-de-prestacao-de-
contas.

Dúvidas sobre a utilização do sistema podem ser enviadas por meio do Converse com a FAPESP, em
Informações > Informações Gerais.
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