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1. INTRODUÇÃO 

A proposta deste documento é instruir, de forma prática, o usuário a interagir com as 
funcionalidades básicas da Plataforma Integrada Carlos Chagas – PICC, módulo de 
Acompanhamento e Execução de Projetos. 

 

2. ABRANGÊNCIA DO SISTEMA 

Para aprimorar o desempenho nos trabalhos dos pesquisadores (beneficiários 
coordenadores do projeto) e servidores do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq, foram criados novos módulos e fluxos na Plataforma 
Integrada Carlos Chagas – PICC com o objetivo de acompanhar, avaliar e disponibilizar os 
resultados alcançados em cada projeto financiado pelo CNPq, além da visão estratégica 
da execução dos programas e ações de fomento à pesquisa.  

 

3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

O Sistema PICC proporciona aos usuários o acompanhamento e execução das 
atividades do projeto por meio de: 

• Visualização gráfica do que foi previsto no momento do envio da proposta do 
projeto, o que está em execução e o que foi concluído.  

• Geração e envio da prestação de contas e relatório técnico parcial e final de 
acompanhamento do projeto, recuperando os dados de acordo com a execução 
do projeto, durante todo o período de sua vigência.  

• Visualização dos documentos de acompanhamento do projeto. 

 

4. COMO ACESSAR O SISTEMA 

4.1. Sequência de Passos 

O usuário deverá abrir a página do CNPq, informar o número do CPF, senha e 
clicar no botão “confirmar” para acessar o sistema. 

Link CNPq: http://efomento.cnpq.br/efomento  

 

4.2. Importante Saber 

Para alteração ou solicitação de nova senha o usuário deverá clicar em um dos 
links (“para alterar a sua senha, clique aqui” ou “se você esqueceu ou ainda não tem a 
sua senha, clique aqui para solicitá-la”) da página de acesso ao sistema - Verificar 
figuras 1,2 e 3 do item 4.3 Telas.  

Qualquer problema apresentado na execução das funcionalidades deste manual, 
o usuário deverá entrar em contato com a equipe de suporte.  
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4.3. Telas 

 

Figura 1 

 

Figura 2 
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Figura 3 

5. COMO NAVEGAR PELO SISTEMA 

Após o usuário entrar no sistema será exibido o menu com o perfil “pesquisador”. 

Ao clicar em “pesquisador” o sistema apresentará sub-menus com várias 
funcionalidades disponíveis ao pesquisador. 

Para executar as funcionalidades apresentadas neste manual, o usuário deverá 
seguir os passos iniciais abaixo: 

Clicar na aba “pesquisador”, logo após em “Gerenciamento de Projetos” e por fim 
em “Execução do Projeto”. O sistema exibirá a tela com os processos para seleção do 
usuário. 

Após o processo selecionado, aparecerá o menu com as seguintes informações 
para acompanhamento do projeto: 

• Organizador Financeiro 

• Etapas/Atividades: Esta aba será exibida de acordo com a 
configuração da chamada do processo. 

• Documentos Fiscais 

• Relatório de Acompanhamento 
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Figura 4 

 

Figura 5 

 

Figura 6 

6. FUNCIONALIDADES 

6.1. Acompanhamento da Execução de Atividades do Projeto 
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O usuário poderá realizar o acompanhamento, atualizar informações que foram 
elaboradas na aplicação de preenchimento do formulário de propostas e visualizar por 
meio de gráficos as atividades previstas que estão em execução e reprogramadas de 
um projeto. 

 

6.1.1. Sequência de Passos 

Ao clicar na aba “Etapas/Atividades”, o usuário informará percentuais de 
realização das etapas/atividades e resultados obtidos.  

O sistema exibirá o período de previsão de inicio e conclusão de cada 
etapa/atividade e o percentual de realização da etapa/atividade que deveria ter sido 
executado (na data atual), de acordo com a previsão de inicio e conclusão. 

No campo “realizado%”, ele poderá atualizar a porcentagem de realização e 
comentar os resultados obtidos em cada atividade. Para isto, será necessário 
digitar apenas o número no campo abaixo da coluna “realizado” e inserir o 
comentário dos resultados obtidos no ícone “resultados obtidos”.  

As informações digitadas serão salvas automaticamente pelo sistema e 
atualizadas no gráfico. Para verificar o relatório de prestação de contas, o usuário 
deverá selecionar o botão “emitir relatório” no final da tela das “etapas/atividades”.   

O sistema identificará, de acordo com os prazos e situação, o tipo do relatório 
que será emitido, ou seja, final e parcial.  

 

6.1.2. Importante Saber 

Para acessar esta funcionalidade o usuário deverá ter o perfil de acesso: 
Coordenador de projeto.   

A aba Etapas/Atividades será exibida de acordo com a configuração da 
chamada do processo. 

Conforme identificação do sistema, se a aba “Etapas/Atividades” não for 
habilitada o usuário poderá emitir os relatórios final e parcial pela opção 
“Organizador Financeiro”. 

 

6.1.3. Telas 
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Figura 7 

 

 

Figura 8 
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6.2. Manter execução financeira 

O usuário poderá realizar o acompanhamento e atualização da movimentação 
financeira de um projeto.  

 

6.2.1. Sequência de Passos 

Ao clicar na aba “Organizador Financeiro” o usuário acompanhará a 
movimentação financeira do projeto.  

Caso seja necessário visualizar o resumo das informações da movimentação 
financeira, o usuário deverá clicar em “TOTAL”.  

Para realizar outras ações, ou seja, gerar a guia de recolhimento da União – 
GRU, ao clicar em “gerar a GRU”, o usuário deverá informar o valor do 
recolhimento, mês de referência e clicar na opção “Recupera dados do processo”. 
Logo em seguida, o sistema exibirá a guia.  

 

6.2.2. Telas 

 

Figura 9 

 

Figura 10 
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Figura 11 

 

Figura 12 

 

Figura 13 
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Figura 14 
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6.3. Manter item de movimentação financeira 

O usuário poderá realizar o cadastro dos itens da movimentação financeira de um 
projeto e associar a um documento fiscal. 

 

6.3.1. Sequência de Passos 

Ao clicar na aba “Organizador Financeiro” o usuário acompanhará a 
movimentação financeira do projeto.  Para realizar o cadastro dos itens da 
movimentação financeira, ele deverá clicar em “Incluir movimentação financeira”. 

O sistema exibirá a opção para a inclusão do novo item.  Ao incluí-lo será 
necessário o preenchimento dos campos: “Item de Dispêndio”, “Descrição do Item”, 
“Quantidade”, “Valor Unitário”, “Número do Cheque”, se for o caso, e marcar “sim” 
ou “não” no campo “importado”.  Caso marque “sim”, o sistema exibirá opção para 
anexar os comprovantes de importação. 

Caso o item tenha a classificação de “Terceiros (físico) ou Terceiros (jurídico)” 
e ultrapassar o valor de R$ 8.000,00, o sistema exibirá opção para anexar as 
cotações realizadas para contratação do serviço. 

O item poderá ser associado a um documento fiscal. Para associar o item ao 
documento fiscal, o usuário deverá selecionar o documento fiscal. 

O PDF do documento fiscal poderá ser visualizado, clicando na imagem 
“Lupa”. 

Para finalização da inclusão o usuário deverá clicar no campo “Incluir”.   

Para geração da lista de bens permanentes, o usuário deverá marcar os itens 
e em seguida, selecionar o item “Gera lista de bens permanentes”. 

 

6.3.2. Telas 
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Figura 15 

 

Figura 16 
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Figura 17 
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Figura 18 

 

 

Figura 19 

 

 

Figura 20 
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6.4. Manter documentos fiscais 

Permite ao usuário cadastrar e anexar os documentos fiscais que comprovam a 
utilização do recurso liberado pelo CNPq para  execução de um projeto.   

 

6.4.1. Sequência de Passos 

Após selecionar a opção “Documentos Fiscais”, para incluir o documento 
fiscal, o usuário deverá clicar na opção “incluir novo documento fiscal”, logo após 
preencher os campos solicitados e clicar no botão “incluir”. 

 

6.4.2. Telas 

 
Figura 21 
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Figura 22 

6.5. Manter informações de movimentação financeira de recursos de 
contrapartida 

Nesta funcionalidade o usuário poderá cadastrar a movimentação financeira de 
um projeto relacionado a outras fontes ou contrapartida.  

 

6.5.1. Sequência de Passos 

Na opção “organizador financeiro”, o usuário deverá clicar em “Lançar gastos 
de recursos de contrapartida”. A partir deste item, aparecerá a tela para “recursos 
de outras fontes ou contrapartida”.  

O usuário deverá selecionar o recurso, logo em seguida, aparecerão os 
campos “instituição”, “valor inicial”, “situação”, “vigência” e “saldo” desabilitados, ou 
seja, apenas para consulta.  

Os campos “valor gasto” e “observações” serão para preenchimento do 
usuário. Para anexar o comprovante, o usuário deverá clicar em “upload do 
documento fiscal”. Após a execução dos passos citados, clicar em “salvar”. 

6.5.2. Importante Saber 
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A opção “Lançar gastos de recursos de contrapartida” será exibida de acordo 
com a configuração da chamada do processo. 

 

6.5.3. Telas 

Figura 23 

 

 
Figura 24 

 

6.6. Enviar relatório técnico de prestação de contas – final 

Será permitido ao usuário realizar o envio final de prestação de contas com ou 
sem movimentação financeira.  

6.6.1. Sequência de Passos 

O sistema identificará que o relatório final poderá ser emitido. O usuário 
deverá clicar na opção “etapas/atividades” e logo em seguida em “emitir relatório” 
ou clicar na opção “Organizador Financeiro” e logo em seguida em “Emitir 
Relatório”. 

Será exibida a tela “prestação de contas e relatório técnico – final”. 

Nesta tela aparecerão alguns campos para preenchimento do usuário, ou 
seja, ele deverá atualizar o percentual realizado das etapas/atividades do projeto e 
comentar os resultados obtidos. Estes dados serão salvos automaticamente pelo 
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sistema e atualizados no gráfico. Outros campos também deverão ser preenchidos, 
são eles: 

• “Impactos do projeto para avanço do estado da arte na área do 
conhecimento” 

• “Contribuição do projeto para inovação de produtos, processos ou 
políticas públicas”.  

• “Contribuição do projeto para formação de recursos humanos 
especializados para a academia, educação básica e superior, indústria, 
setor de serviços e setor público”. 

• “Contribuição do projeto para difusão e transferência de 
conhecimento”.  

Logo em seguida, no item “arquivo anexo” o usuário realizará a busca do 
arquivo que complemente o projeto.  Nos campos “Produções científicas, técnicas, 
artísticas ou culturais e ”Orientações e supervisões”, ele selecionará as produções 
e orientações resultantes no período da execução do projeto, contidas no 
Curriculum Lattes,    

No item “Avaliação geral sobre o desempenho do aluno”, deverá escrever 
sobre o aluno no campo “avaliação do bolsista”. 

No item “Informações para divulgação do projeto, deverá escrever no campo 
“texto para não especialista” e logo em seguida anexar o vídeo de divulgação. 

Em movimentação financeira ele poderá gerar a “Guia de Recolhimento da 
União” e ou incluir outro item fiscal’. 

O usuário também poderá anexar os comprovantes bancários (extratos) da 
movimentação financeira do projeto.  

Após todos os campos preenchidos o usuário deverá clicar no botão “Salvar”. 
Caso deseje enviar o relatório, clicar no botão “Enviar Relatório”. 

 

6.6.2. Telas 
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Figura 25 
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Figura 26 
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Figura 27 

 

Figura 28 
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Figura 29 

 
Figura 30 

 
Figura 31 
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6.7. Enviar relatório técnico de prestação de contas – parcial  

O usuário poderá enviar o relatório parcial de acompanhamento do projeto. 

 

6.7.1. Sequência de Passos 

O sistema identificará que o relatório parcial poderá ser emitido. O usuário 
deverá clicar na opção “Etapas/Atividades” e logo em seguida em “emitir relatório”. 
Será exibida a tela “relatório técnico e prestação de contas – parcial e o (período)”. 

Nesta tela aparecerão alguns campos para preenchimento do usuário, ou 
seja, ele deverá atualizar o percentual realizado das etapas/atividades do projeto e 
comentar os resultados obtidos. Estes dados serão salvos automaticamente pelo 
sistema e atualizados no gráfico. 

Logo em seguida, no item “arquivo anexo” o usuário realizará a busca do 
arquivo que complemente o projeto.  Nos campos “Produções científicas, técnicas, 
artísticas ou culturais e ”Orientações e supervisões”, ele selecionará as produções 
e orientações resultantes no período da execução do projeto, contidas no 
Curriculum Lattes,    

No item “informações para divulgação do projeto, deverá escrever no campo 
“Texto para não especialista” e logo em seguida anexar o vídeo de divulgação.  

Em movimentação financeira ele poderá gerar a “Guia de Recolhimento da 
União” e ou incluir outro item fiscal’.  

Após todos os campos preenchidos o usuário deverá clicar no botão “salvar”. 
Caso deseje enviar o relatório, clicar no botão “Enviar Relatório”. 

 

6.7.2. Importante Saber 

O relatório técnico e prestação de contas - Parcial” será exibido de acordo 
com a configuração da chamada do processo. 

 

6.7.3. Telas 

Figura 32 
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Figura 33 

 

Figura 34 
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Figura 35 

 

 
Figura 36 

 

6.8. Enviar relatório técnico de prestação de contas automaticamente 

O sistema fará o envio automaticamente do relatório parcial.  

 

6.8.1. Sequência de Passos 

Caso tenha ultrapassado 05 dias após a data de envio do relatório técnico de 
prestação de contas parcial, o sistema executará  uma rotina agendada que fará o 
envio do relatório automaticamente.  
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6.9. Relatório de acompanhamento 

Permite ao usuário o acompanhamento e visualização dos relatórios de um 
projeto e a visualização dos arquivos e documentos anexados ao projeto. 

6.9.1. Sequência de Passos 

Ao clicar na aba “relatórios de acompanhamento”, o sistema exibirá a tela com 
a situação dos relatórios do projeto e dos documentos. 

O sistema identificará se o relatório está em análise técnica financeira, análise 
parcial ou aprovado. Após a verificação do sistema, será permitido ao usuário 
visualizar todos os arquivos gerados (arquivos, documentos fiscais e relatórios) 
pelo botão “arquivo”. 

Para os relatórios com a situação em “preenchimento”, será habilitado pelo 
sistema a função de edição. O sistema identificará o tipo do relatório para edição.  
Para os dois relatórios os passos serão os mesmos, são eles: 

Ao clicar no link “editar”, o sistema exibirá a tela do relatório técnico de 
prestação de contas – final ou parcial para edição.  O usuário finalizará o 
preenchimento e logo em seguida deverá clicar em “salvar” e “enviar relatório”. 

6.9.2. Telas 

Figura 37 
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Figura 38 

 

 
Figura 39 

6.10. Retificar relatório técnico e prestação de contas – final 

Permitirá ao usuário a retificação do relatório final de um projeto. 

6.10.1. Sequência de Passos 

O usuário deverá clicar na opção “Relatório de Acompanhamento”. Após a 
verificação do sistema sobre a situação do relatório, ou seja, se o prazo ainda 
permite retificar o relatório será habilitado o campo “Retificar”.  

Ao clicar em “retificar” o usuário deverá confirmar a liberação para retificar o 
relatório final. Caso desista, o usuário deverá clicar em “cancelar”. 

6.10.2. Importante Saber 

Para ter acesso a esta funcionalidade, o usuário deverá ter o perfil de 
coordenador de projeto. 
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6.10.3. Telas 

Figura 40 

 
Figura 41 

 
Figura 42 


