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MANUAL DO CNPq PARA  

GESTORES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA 

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS 
 

O presente manual tem por objetivo orientar os gestores institucionais (GIs) do Programa 

Ciência sem Fronteiras (CsF) nas Instituições de Ensino Superior (IES), sobre os sistemas e aplicações 

disponibilizados pelo CNPq para as principais atividades dos GIs, relacionadas ao CsF: 

1. Cadastramento de Representante Ciência sem Fronteiras no Diretório de Instituições do 

CNPq (DI/CNPq); 

2. Homologação de candidaturas; 

3. Acompanhamento de bolsistas do Programa; e 

4. Avaliação de Relatórios Técnicos Finais e indicação de supervisor de estágio no exterior. 

É extremamente recomendável que o titular da instituição e os representantes indicados 

tenham o Currículo Lattes cadastrado.  

1 - CADASTRAMENTO DE REPRESENTANTE CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS NO DIRETÓRIO DE 
INSTITUIÇÕES DO CNPq. 

É importante destacar que após o preenchimento e envio do Acordo de Adesão da IES ao CsF 

(disponível em http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/papel-no-programa), o Gestor o Gestor o Gestor o Gestor 

InstitucionalInstitucionalInstitucionalInstitucional deverá ser cadastrado como Representante do Ciência sem Frontedeverá ser cadastrado como Representante do Ciência sem Frontedeverá ser cadastrado como Representante do Ciência sem Frontedeverá ser cadastrado como Representante do Ciência sem Fronteiras no Diretório de iras no Diretório de iras no Diretório de iras no Diretório de 

Instituições do CNPq (DI/CNPq)Instituições do CNPq (DI/CNPq)Instituições do CNPq (DI/CNPq)Instituições do CNPq (DI/CNPq). Esse procedimento é fundamental para que o GI tenha acesso aos 

procedimentos de Homologação, Acompanhamento de bolsistas e Análise de Relatórios Técnicos FinaisHomologação, Acompanhamento de bolsistas e Análise de Relatórios Técnicos FinaisHomologação, Acompanhamento de bolsistas e Análise de Relatórios Técnicos FinaisHomologação, Acompanhamento de bolsistas e Análise de Relatórios Técnicos Finais 

dos bolsistas de Graduação Sanduíche no Exterior (SWG), com bolsa financiadas pelo CNPq. 

O Diretório de Instituições do CNPq pode ser acessado no portal www.cnpq.br. Localize e 

clique em Plataforma Lattes: 
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Após acessar a Plataforma Lattes, localize o menu DiretóDiretóDiretóDiretório de Instituições, rio de Instituições, rio de Instituições, rio de Instituições, conforme abaixo: 

 

Será apresentada a seguinte tela de busca de Instituições já cadastradas, se a IES não estiver 

cadastrada, haverá um link na tela para cadastro: 

 

Assim que localizar a sua Instituição no CADI, será possível efetuar cadastro de instituições 

e/ou alterações de representantes institucionais, entre outras possibilidades, por meio do ícone 

Hierarquia InstitucionalHierarquia InstitucionalHierarquia InstitucionalHierarquia Institucional, localizado na seta vermelha abaixo: 

 



 

 

 4

Caso não encontre a instituição na Busca realizada no CADI, clicar no link de cadastramento de 

nova instituição, conforme tela: 

 

Após selecionar o ícone de Hierarquia Institucional, será apresentada a tela abaixo onde será 

permito clicar no ícone do lápislápislápislápis, desta forma o responsável da IES poderá realizar as atualizações e 

cadastramentos necessários: 

 

Após clicar no lápis da tela anterior, o navegador solicitará que se insira o CPF e a Senha da 

Plataforma Integrada Carlos Chagas (PICC) que é a mesma do Currículo Lattes. O Sistema de Gestão de 

Diretório de Instituições (SIGEDI) é então carregado. Observe que o cadastramento da IES possui 3 

etapas: Identificação da Instituição, Titular da Instituição e Representante InstitucionalIdentificação da Instituição, Titular da Instituição e Representante InstitucionalIdentificação da Instituição, Titular da Instituição e Representante InstitucionalIdentificação da Instituição, Titular da Instituição e Representante Institucional. Só é possível 

passar para a etapa seguinte após completar totalmente a etapa anterior, mesmo que seja apenas 

para cadastrar ou editar o Representante Institucional. O representante do Ciência sem Fronteiras é 

cadastrado na etapa “Representante Institucional”. 

Seguem as telas conforme a ordem que aparece. É um momento para revisar os dados da 

instituição cadastrada ou de inserir os dados da nova instituição. 
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Ao final dessa etapa, passa-se para o cadastro ou edição do titular máximo da instituição 

(Reitor, Diretor etc.). 
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Ao clicar em “incluir titular”, será aberto uma janela pop-up para preenchimento de dados do 

titular (observação: o Titular da IES tem todos os acessos, mas o mesmo titular não pode ser 

cadastrado como representante na próxima etapa). 

 

Ao final dessa etapa, o sistema seguirá para o item “Representante Institucional”, onde será 

cadastrado o Representante Ciência sem Fronteiras, entre outras funções. As telas são as mesmas do 

item anterior. Ao clicar em “Incluir um novo item” abrirá o quadro para indicação de acesso de 

representante Ciência sem Fronteiras, que é “PICC/Atualização dados CsFPICC/Atualização dados CsFPICC/Atualização dados CsFPICC/Atualização dados CsF”. 

 

Após o registro do representante, deve-se clicar no check list verde para abrir uma caixa onde 

é confirmado o papel representante Ciência sem Fronteiras: 
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Para finalizar o cadastro da instituição, acione o botão "Verificar erros": 

 
Se preenchido corretamente, a próxima tela informa: 

 
A tela final de cadastramento/atualização de IES ou representante institucional deve ser: 

 
Dúvidas sobre o Diretório de Instituições devem ser encaminhadas di_atend@cnpq.br 
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2 – HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURAS: 
O Gestor Institucional cadastrado como Representante Ciência sem Fronteiras no Diretório de O Gestor Institucional cadastrado como Representante Ciência sem Fronteiras no Diretório de O Gestor Institucional cadastrado como Representante Ciência sem Fronteiras no Diretório de O Gestor Institucional cadastrado como Representante Ciência sem Fronteiras no Diretório de 

Instituições do CNPq é que terá acesso ao procedimento de homologação, na PlataformInstituições do CNPq é que terá acesso ao procedimento de homologação, na PlataformInstituições do CNPq é que terá acesso ao procedimento de homologação, na PlataformInstituições do CNPq é que terá acesso ao procedimento de homologação, na Plataforma Carlos Chagas a Carlos Chagas a Carlos Chagas a Carlos Chagas 

do CNPq. Já foi visto que após o envio do acordo de adesão, a própria IES pode cadastrar o do CNPq. Já foi visto que após o envio do acordo de adesão, a própria IES pode cadastrar o do CNPq. Já foi visto que após o envio do acordo de adesão, a própria IES pode cadastrar o do CNPq. Já foi visto que após o envio do acordo de adesão, a própria IES pode cadastrar o 

Representante Ciência sem Fronteiras no DI/CNPq.Representante Ciência sem Fronteiras no DI/CNPq.Representante Ciência sem Fronteiras no DI/CNPq.Representante Ciência sem Fronteiras no DI/CNPq.    

A homologação é uma importante etapa nas chamadas do Ciência sem Fronteiras para 

Graduação Sanduíche no Exterior. É o momento no qual o Gestor Institucional selecionará os alunos 

de excelência de sua instituição e informará ao CNPq e a CAPES quais são os alunos aptos a 

participarem do Programa. 

O GI deve notar que a CAPES e o CNPq utilizam diferentes sistemas de homologação e que as 

chamadas e países variam conforme os entendimentos entre as agências. Dessa forma, os alunos se 

inscrevem para chamadas que ficam sob responsabilidade ou da CAPES ou do CNPq. Em todo caso, 

fica sempre valendo a última inscrição do aluno. As inscrições anteriores são canceladas, pois a CAPES 

e o CNPq fazem um cruzamento para verificar duplicidade de solicitações. 

O acesso do Gestor Institucional à homologação só é permitido no período estipulado pelas 

chamadas. Para iniciar a homologação, o GI deve acessar o portal: 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf e buscar inicialmente o item “O programaO programaO programaO programa”: 

 

Depois deve-se clicar em “Coordenador InstitucionalCoordenador InstitucionalCoordenador InstitucionalCoordenador Institucional” e em seguida “Homologação de Homologação de Homologação de Homologação de 

InscriçõesInscriçõesInscriçõesInscrições”. Serão exibidos diversos procedimentos e instruções para a homologação de grupos de 

países e cada qual com seu link específico: 
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Após escolher o grupo de países que deseja homologar as candidaturas, será aberta página 

onde ficam disponibilizados os links para homologação de acordo com a Agência organizadora da 

Chamada, isto é, CAPES ou CNPq, que variam conforme a chamada de cada país. A tela de login para a A tela de login para a A tela de login para a A tela de login para a 

homologação no CNPq terá esta aparência:homologação no CNPq terá esta aparência:homologação no CNPq terá esta aparência:homologação no CNPq terá esta aparência:    

 

O GI que possuir Currículo Lattes utilizará os mesmos login e senha de acesso ao CV Lattes. Os 

Gestores Institucionais que não possuem CV Lattes devem seguir ao link de Primeiro Acesso. Para 

problemas com senha: http://memoria.cnpq.br/cnpq/senha_solicitacao.htm. 
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Após o login, o GI terá acesso ao ambiente de homologação onde estarão disponibilizadas as 

planilhas de homologação das chamadas para as quais os alunos de sua IES se inscreveram: 

 

Em seguida O GI deverá selecionar a chamada que pretende trabalhar e então clicar no botão 

“Abrir Planilha”: 

 

A planilha de homologação tem o seguinte aspecto, contendo informações sobre o nº do 

processo, nome do candidato, a área de concentração, curso, instituição de origem, média e ano do 

ENEM, o resultado e a homologação, além de outras informações: 
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A planilha permite ao GI ocultar/exibir colunas e bem como aplicar filtros: 

 

Observe a barra que inicia com o botão “Detalhamento da proposta”, abaixo de 

“Exibir/Ocultar” onde podem ser acessadas várias informações: 

 

 

Detalhamento da inscrição do candidato possibilita o acesso ao formulário preenchido pelo 

aluno:  

 

Botão “Visualização do CV Lattes” do candidato: 
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O próximo botão é “Emitir parecer” e dá acesso ao formulário onde o GI avalia o candidato: 

 

 

Escolha se o candidate é ou não homologado e comente, justifique ou informe argumentos 

que queira ressaltar no campo destinado a isso. Lembrando da limitação de 4.000 caracteres. 
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Após avaliar todos os candidatos, o GI deverá assinar e enviar a planilha de homologaçãoo GI deverá assinar e enviar a planilha de homologaçãoo GI deverá assinar e enviar a planilha de homologaçãoo GI deverá assinar e enviar a planilha de homologação. 

ATENÇÃO! Sem esSem esSem esSem esses procedimentos de assinar e enviar, o resultado da homologação não é registrado ses procedimentos de assinar e enviar, o resultado da homologação não é registrado ses procedimentos de assinar e enviar, o resultado da homologação não é registrado ses procedimentos de assinar e enviar, o resultado da homologação não é registrado 

no sistema:no sistema:no sistema:no sistema:    
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Após a assinatura e o envio da planilha (lembre-se, esse procedimento deverá ser feito para 

cada planilha de chamada disponível), será gerado um PDF com o resultado da homologação daquela 

planilha. O GI poderá abrir o arquivo PDF e salvar no próprio computador. Após o GI assinar e enviar 

ao CNPq, a planilha e o arquivo PDF ficam indisponibilizados. Portanto, é altamente recomendável que 

o GI salve o arquivo PDF. 
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3 - ACOMPANHAMENTO DE BOLSISTAS GRADUAÇÃO SANDUÍCHE NO EXTERIOR DO CNPq 
É a ferramenta disponibilizada pelo CNPq, para que o Gestor Institucional tenha acesso, a 

qualquer momento, às informações sobre os alunos de sua IES que estão com bolsa do CNPq no 

Programa CsF. Os dados também abrangem bolsas finalizadas, canceladas etc. 

Perfil/Aba: GESTOR INSTITUCIONAL na Plataforma Carlos Chagas 

3.1 – No item de menu Consulta Concessões, foi inserida uma nova opção “Por Bolsas” 

 

3.2 – Formulário com os filtros 

Depois de selecionar a nova opção - “Por Bolsas” - será apresentado o formulário para que o 

usuário informe os dados para efetuar a pesquisa: Ano, Chamada, Modalidade, CPF e/ou Processo: 

 

3.2.1 – Campo obrigatório 

Uma das opções deve ser informada, senão o sistema apresenta a mensagem abaixo: 
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3.3 – Resultado da pesquisa 

Depois que os dados para pesquisa forem informados, será apresentada a lista dos bolsistas: 

 

3.3.1 – Registro não encontrado 

Se nenhum registro for encontrado, o sistema apresenta a mensagem abaixo: 

 

3.4 – Exportar para Excel 

Para exportar os dados para o Excel, o usuário deve selecionar a opção . A lista será 

salva e poderá ser visualizada a partir do Excel. 
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4 - RELATÓRIO PARCIAL DO BOLSISTA DE GRADUAÇÃO SANDUÍCHE NO EXTERIOR (SWG) 
A avaliação parcial do bolsista de Graduação Sanduíche no Exterior é importante ferramenta 

para diagnosticar o bom rendimento do aluno no exterior. Eventualmente, em caso de má conduta, o 

CNPq tomará providências junto aos Coordenadores do Programa Ciência sem Fronteiras. Em breve, 

estes relatórios estarão disponíveis para análise pelos Gestores Institucionais. 
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5 - AVALIAÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DE BOLSISTA DE GRADUAÇÃO SANDUÍCHE 
NO EXTERIOR (SWG) 

O CNPq considera a avaliação uma importante etapa no desenvolvimento de projetos e 

programas, que pode subsidiar a correção de rumos e a re-orientação de estratégias de ação. O 

sistema de avaliação de relatórios técnicos finais de bolsistas SWG está disponível na Plataforma 

Integrada Carlos Chagas (PICC), tanto para bolsistas de cotas quanto para de chamadas e está 

estruturado da seguinte forma: 

• Ao término da vigência da bolsa, o aluno enviará, através da PICC, o relatório técnico final (RTF) 

em modelo estruturado, disponibilizado no próprio sistema; 

• Após o preenchimento e envio pelo aluno, o RTF será automaticamente direcionado para a caixa 

do coordenador na Plataforma Carlos Chagas; 

• A partir do recebimento do RTF, o coordenador terá 90 dias para emissão de parecer de cada 

relatório; 

• Em caso de aprovação, o resultado será comunicado ao bolsista; 

• Em caso de constatação de problema, falta de rendimento, informação não verificável, entre 

outros, o coordenador deverá enviar o RTF, através do próprio sistema, para o CNPq; 

• O modelo estruturado de relatório técnico final, a ser preenchido pelo aluno, restringe-se a 

aspectos acadêmicos, institucionais e do Programa Ciência sem Fronteiras, não abrangendo a 

prestação de contas dos valores recebidos pelo bolsista; 

• O coordenador cadastrado terá acesso aos Relatórios Técnicos Finais de todos os bolsistas da 

respectiva IES. Dessa forma, o coordenador deverá verificar periodicamente sua caixa na 

Plataforma Carlos Chagas. 
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FLUXO DO RELATÓRIO FINAL, INDICAÇÃO DE SUPERVISOR DE ESTÁGIO NO EXTERIOR E 
AVALIAÇÃO DO GESTOR INSTITUCIONAL 

 

BOLSISTA INDICA SUPERVISOR NO EXTERIOR 
Para o bolsista, fica disponível na Plataforma Carlos Chagas a funcionalidade para indicação do 

supervisor do estágio no exterior. 
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Bolsista confirma dados do estágio e do supervisor antes do envio 

 

ETAPA DO SUPERVISOR DO ESTÁGIO NO EXTERIOR: 

• O supervisor do estágio receberá um comunicado solicitando que realize a avaliação do estágio do 

bolsista; 

• O comunicado será enviado no idioma do supervisor do estágio, conforme nacionalidade indicada 

pelo bolsista, com orientações para a avaliação: 
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Formulário de avaliação do estágio (supervisor no exterior que preenche): 

 

Avaliação da freqüência e dedicação do aluno: 

 

Conclusão da avaliação do estágio (supervisor estrangeiro): 
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Etapa do bolsista: 
Relatório final – bolsista Graduação Sanduíche no Exterior 

O formulário ficará disponível ao bolsista na Plataforma Carlos Chagas para preenchimento e 

envio ao término da vigência da bolsa: 

 

Formulário de Relatório Técnico Final preenchido pelo bolsista na Plataforma Carlos Chagas. 

Identificação do bolsista e dados da bolsa: 
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1 – Avaliação do período de estudos no exterior 

 

2- Avaliação da qualidade acadêmica no exterior 

 

3 - Avaliação comparativa entre a universidade no exterior e a universidade brasileira 

 

4 – Avaliaçao da qualidade do estágio realizado no exterior 
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5 – Informações e apoio durante o período de estudos no exterior 

 

6 – Acomodação durante o período de estudos no exterior 
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7 – Infraestrutura durante o período de estudos no exterior 

 

8 – Curso de idioma durante o período de estudos no exterior 

 

 

9 – Custos durante o período de estudos no exterior 
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10 – Avaliação Geral do período de estudos no exterior 

 

11- Anexos 

 

Ao final, o bolsista envia o relatório final. 

 

Etapa “Análise do Gestor Institucional, representante Ciência sem Fronteiras”. 
Após envio pelo bolsista, o Relatório Técnico Final passa para a análise do Representante 

Institucional Ciência sem Fronteiras (GI) 
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Acesse a Plataforma Carlos chagas (www.carloschagas.cnpq.br) e clique sobre a opção "Gestor 

Institucional" conforme orientado na imagem em anexo. 

 
 

1 - Os relatórios técnicos finais enviados pelos bolsistas ficarão disponíveis na opção "Ações do 

Gestor" -> "Avaliação do Relatório Técnico Final de bolsas" conforme a imagem abaixo: 
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2 – Orientações para emissão do parecer  

 

3 – Acesso ao relatório técnico final do bolsista e informações de Retorno do Estudante 
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4 – Avaliação da Experiência Acadêmica no Exterior 

 

5 – Avaliação do Estágio no Exterior 
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6 – Avaliação Global e Resultado Final 

 

Ao final do preenchimento do formulário de avaliação do relatório, o GI salva e finaliza, isto é, 

envia a avaliação ao CNPq. Caso opte pela opção “Considero necessária realização de diligências pelo 

CNPq”, a análise continuará no CNPq (próxima etapa). 

Análise do CNPq: 
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Fluxo de análise do CNPq: 

 

 


