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Tutorial de Acesso ao Manager Web: 

Instruções para Solicitação de Bolsas (Termo de Outorga) 



Acesse o site:

www.fusp.org.br

Clique em: 

Sistemas
Sistema Manager



Preencha os campos:

CPF
Senha

Clique em Entrar



Página Inicial:

Clique em: 

Solicitação de 
Bolsa



Para criar uma
Solicitação de Bolsa:

Clique em:

Nova



Solicitação de Bolsa –Nova

 Informe o CPF do
Bolsista

Clique em Avançar



Solicitação de Bolsa 
Teremos 04 abas, cujo o preenchimento de alguns campos 
são obrigatórios:



Dados Cadastrais

 Informe o número do Projeto

Preencha os campos com os   
dados do Bolsista.

 Após, clique na próxima aba: 
Dados do contrato



Dados do Contrato

Informe: 
Valor Mensal
 Vigência início
 Vigência fim
Tipo de Contrato: BOLSA
 Subtipo do Contrato

No campo OBSERVAÇÃO:
- Informe o nível do subtipo do

contrato. Ex.: ME-2
- Informe o Item (se houver)
- informar se for uma Renovação de 
Bolsa ou alteração de valor. 

 Após, clique na próxima aba: 
Dados bancários



Dados bancários

Se o bolsista tiver dados bancários 
cadastrados no sistema, aparecerá 
aqui:
Basta selecionar e prosseguir para a 
próxima tela

 Se não tiver, preencha os campos 
com os dados bancários do Bolsista.

Importante:
O Bolsista deverá ser o titular da 
conta

 Após, clique na próxima aba: 
Adicionar Arquivos



Adicionar Arquivos

Clique em Selecionar arquivo

Se for necessário, clique em 
Adicionar mais arquivos

Caso insira algum arquivo 
incorreto, clique em Remover

 Após, clique em Salvar

OBS.: Inserir os documentos pessoais (RG, CPF, 
Comp. Bancário, Comp. Endereço) apenas para 
o 1º cadastro, ou em caso de atualização.



Solicitação salva

O solicitante poderá visualizar o 
relatório clique em Sim

Para retornar ao menu 
“Solicitação de Bolsa”  clique em 
Não.

IMPORTANTE:
O solicitante poderá alterar o pedido até que 
a coordenação libere, após liberado pela 
coordenação, somente a FUSP poderá 
devolver para complementações.

 Dados pessoais do bolsista



Ícones:

Relatório da Solicitação

Editar a solicitação

O Coordenador aprova ou 
cancela a solicitação

Adicionar arquivos

Troca de mensagens entre a
FUSP e a Coordenação sobre 
a solicitação inserida 

Obs.: Após o Termo de Outorga ser      
assinado pela FUSP, o arquivo será 
disponibilizado aqui             



Liberação da Coordenação

Clique o símbolo

Abrirá uma janela para: 
- Liberar ou
- Cancelar a solicitação 

 Dados pessoais do bolsista



Liberação da Coordenação

Clique em Confirmar:
Aparecerá as mensagens de 
acordo com o que foi selecionado, 
no canto superior, direito da tela.

Mensagens: 
- Solicitação nº... liberada com sucesso
- Solicitação nº... cancelada com sucesso

 Dados pessoais do bolsista

Solicitação Liberada Solicitação Cancelada 



Status

 O coordenador conseguirá  acompanhar 
o andamento da solicitação:

-Aguardando Liberação
-Cancelada pelo coordenador
- Liberada pelo coordenador 
- Liberada pela instituição 

Mensagens: 

 Aparecerá este símbolo ao lado do 
número da solicitação, com informações 
sobre a contratação, centralizando tudo 
pelo sistema, assim evitaremos a troca de 
e-mails.

 Dados pessoais do bolsista



Em caso de duvidas entre em contato com 
o Setor de Gestão de Pessoas

(11) 30350550 – opção 4

bolsas@fusp.org.br

FIM


