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1 Configurações

recomendadas

O Sistema Pós-graduação foi desenvolvido em uma plataforma Web a fim de permitir
o acesso em todas as regiões do País. Para isso, é necessário possuir uma conexão
local com Internet.
Requisitos mínimos para acesso ao sistema:


O sistema deve ser usado nos seguintes navegadores, com suas respectivas
versões:
o Mozilla Firefox 9;
o Google Chrome 10;
o Internet Explorer 8.0 ou superior.



Ter configurado o aplicativo para leitura de arquivos no formato PDF.

Recomendamos manter seu navegador sempre atualizado, a fim de obter melhor
desempenho na utilização do Sistema Pós-graduação.

2 Objetivos
O presente manual tem como objetivo fornecer informações sobre a operacionalização do
Sistema Pós-graduação desenvolvido pelo MEC, e visa orientar os usuários para
utilização do sistema, proporcionando o acesso rápido, de forma intuitiva, às principais
funcionalidades do sistema.

O Sistema Pós-graduação tem, dentre outras, as seguintes funcionalidades (observadas

Permitir a entidade mantenedora aderir ao FIES – Pós-graduação, confirmando
suas informações de dados cadastrais, financeiros, documentação contábil e
assinatura de termo eletrônico de adesão, por meio de certificado digital.
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com mais detalhes na seção 4.1):
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Permitir a visualização e assinatura digital do termo eletrônico por meio de
certificado digital para rescisão da adesão ao FIES Pós- graduação.



Permitir

a

consulta

dos

cursos

disponibilizados

pela

Coordenação

de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), assim como os
programas vinculados a uma Instituição de Ensino.


Permitir o cadastro da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento
(CPSA) no FIES – Pós-graduação, incluir, alterar e excluir um membro. Além de
emitir e enviar o Termo de constituição da CPSA.

3 Acesso
Para

acessar

o

ao sistema
sistema,

o

usuário

deve

informar

o

endereço

eletrônico:

http://fies.mec.gov.br/
Ao solicitar o acesso pelo endereço eletrônico supracitado, será apresentada a página
inicial do sistema, conforme representada na imagem abaixo, onde serão disponibilizadas
as opções de acesso:


Acessar com certificado digital: opção para realizar o acesso à área restrita do
sistema, com o perfil “Mantenedora” somente nos casos em que o usuário já tenha
cadastro e Certificado Digital. Para conhecimento do passo a passo para acessar o
sistema, leia o item 3.1 deste manual;



Acessar com CPF/CNPJ e senha: opção para realizar o acesso à área restrita do
sistema, com o perfil “Agente Operador” somente nos casos em que o usuário já
tenha cadastro. Para conhecimento do passo a passo para acessar o sistema, leia
o item Erro! Fonte de referência não encontrada. deste manual;



Este é meu primeiro acesso: opção para que o usuário que ainda não possui
cadastro, solicitar autenticação através do SSD. Para conhecimento do passo a
passo para acessar o sistema, leia o item 3.4 deste manual.

recuperação da senha para acesso ao sistema. Para conhecimento do passo a
passo para resgatar a senha de acesso ao sistema, leia o item 3.4 deste manual.


Alterar Senha: opção para que o usuário cadastrado possa solicitar a alteração da
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Esqueci minha senha: opção para que o usuário cadastrado possa solicitar a
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senha para acesso ao sistema. Para conhecimento do passo a passo para resgatar
a senha de acesso ao sistema, leia o item 3.5 deste manual.


Alterar meu cadastro: opção para que o usuário cadastrado possa solicitar a
alteração dos seus dados cadastrais no sistema. Para conhecimento do passo a
passo para resgatar a senha de acesso ao sistema, leia o item 3.6 deste manual.

A página inicial foi desenvolvida para proporcionar acesso rápido, de forma intuitiva às
principais funcionalidades do sistema.

3.1. Acessar com certificado digital

1) Clique na opção cadastrado

, localizado na área

“Acesso” da página inicial do sistema;
2) O sistema o redirecionará para a página de autenticação com Certificado Digital do

Página

5

MEC, conforme imagem abaixo;
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3) Selecione um certificado válido;
4) Clique no botão “Autenticar”;
5) O usuário será redirecionado para a página inicial do sistema, onde serão
apresentados seus dados de autenticação, conforme imagem abaixo, com a
opção:
a. Sair: opção para sair do sistema. Para conhecimento do passo a passo, leia
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o item 3.7 deste manual.
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Observação: caso tenha informado os dados de acesso supracitados e o sistema
apresente a mensagem de que o usuário não foi encontrado ou o mesmo não possui
permissão de acesso ao sistema, siga as orientações descritas no item 3.2 deste manual.

3.2. Acessar com CPF/CNPJ e senha

1) Clique na opção cadastrado

, localizado na área

“Acesso” da página inicial do sistema;
2) O sistema o redirecionará para a página de autenticação do Sistema de
Segurança Digital – SSD do MEC, conforme imagem abaixo;

3) Preencha os dados:

4) Clique no botão “Autenticar”;
5) O usuário será redirecionado para a página inicial do sistema, onde serão
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b. Senha: informe a senha cadastrada.
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a. CPF: informe o número de CPF do usuário cadastrado;
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apresentados seus dados de autenticação, conforme imagem abaixo.

Observação: caso tenha informado os dados de acesso supracitados e o sistema
apresente a mensagem de que o usuário não foi encontrado ou o mesmo não
possui permissão de acesso ao sistema siga as orientações descritas no item 3.3
deste manual.

3.3. Este é meu primeiro acesso

1) Clique na opção Primeiro Acesso

, localizado

na área “Acesso” da página inicial do sistema;
2) O sistema o redirecionará para a página de cadastro de usuários a ser realizado
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pelo Sistema de Segurança Digital – SSD do MEC, conforme imagem abaixo;
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3) Informe o número do CPF a ser cadastrado, e selecione o botão “Próximo”;
4) Será solicitado o preenchimento dos dados de verificação, conforme imagem
abaixo;

imagem abaixo;
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6) Será apresentado o formulário para cadastro dos dados do usuário, conforme
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5) Preencha os dados solicitados e clique na opção “Próximo”;
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7) Preencha os dados solicitados, e clique na opção “Próximo”;
8) Prossiga com o procedimento de cadastro até que tenha informado todos
os dados solicitados pelo sistema. Para qualquer dúvida com relação ao
preenchimento das informações no Sistema de Segurança Digital do MEC,
acesse o manual do sistema disponibilizado pelo item de menu “Manual do
SSD”, localizado no menu principal do sistema;

10) O

sistema o

automaticamente;

redirecionará para a página

inicial do solicitar acesso,
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9) Após concluir o procedimento, será apresentada a mensagem de sucesso abaixo;
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11) Selecione o sistema desejado e clique no botão solicitar acesso;
12) Após concluir o procedimento, será apresentada a mensagem de sucesso abaixo.

3.4. Esqueci minha senha
1) Clique no botão

, localizado na área “Acesso” da página

inicial do sistema.
2) O sistema o redirecionará para a página de recuperação de senha a ser realizado
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pelo Sistema de Segurança Digital – SSD do MEC, conforme imagem abaixo;
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3) Informe o número de CPF cadastrado no sistema e clique na opção “Recuperar”;
4) Será enviado para o e-mail do usuário cadastrado, as orientações para
recuperação da senha. Para qualquer dúvida com relação ao preenchimento das
informações no Sistema de Segurança Digital do MEC, acesse o manual do
sistema disponibilizado pelo item de menu “Manual do SSD”, localizado no menu
principal do sistema.
5) Após conclusão do processo de recuperação da senha, realize os passos descritos
no item 3.1 deste manual para realizar o acesso ao sistema.

3.5. Alterar senha
1) Clique no botão

, localizado na área “Acesso” da página inicial do

sistema.
2) O sistema o redirecionará para o formulário de alteração de senha a ser realizado
pelo Sistema de Segurança Digital – SSD do MEC, conforme imagem abaixo;

3) Informe os dados solicitados pelo sistema e clique na ação “Alterar Senha”. Para
qualquer dúvida com relação ao preenchimento das informações no Sistema de

4) Após conclusão do procedimento, será apresentada uma mensagem informando
que a operação foi realizada com sucesso, e será disponibilizado o link no canto
superior esquerdo do sistema para que possa retornar ao Sistema Pós-graduação,
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12

Segurança Digital-SSD do MEC, acesse o manual do sistema disponibilizado pelo
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conforme imagem abaixo;

5) Clique no link “Retornar ao Pós-graduação” para retornar ao Sistema Pósgraduação após a alteração de senha com sucesso.

3.6. Alterar meu cadastro
1) Clique no botão

, localizado na área “Acesso” da página

inicial do sistema.
2) O sistema o redirecionará para o formulário de alteração de senha a ser realizado
pelo Sistema de Segurança Digital – SSD do MEC, conforme imagem abaixo;
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3) Informe os dados solicitados pelo sistema e clique na ação “Autenticar”;
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4) Informe a justificativa solicitada pelo sistema e clique na ação “Prosseguir”;
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5) Altere os dados desejados e clique na ação “Próximo”;
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6) Altere os dados desejados e clique na ação “Próximo”;

7) Altere os dados desejados e clique na ação “Salvar”;

8) O sistema o redirecionará para a página inicial do sistema, automaticamente.
Para qualquer dúvida com relação ao preenchimento das informações no Sistema de
Segurança Digital-SSD do MEC, acesse o manual do sistema disponibilizado pelo item de
menu “Manual do SSD”, localizado no menu principal do sistema.

3.7. Sair
1) Clique na identificação do usuário

, localizada no canto superior

identificação do usuário;

, localizado no canto superior direito do sistema junto à
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direito do sistema;
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3) O sistema o redirecionará para a página inicial do sistema, conforme imagem
abaixo.

, localizada no canto superior direito do sistema;
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3.8. Sistema
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2) O sistema abre a lista com todos os sistemas que o usuário tem acesso, conforme
imagem abaixo;

3) Selecione o sistema que deseja acessar e será automaticamente direcionado para
tela de autenticação no sistema;

4) Clique no sistema desejado e será direcionado para página inicial do mesmo.
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as funcionalidades
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4.1. Menu principal
O sistema possui um menu principal localizado no canto esquerdo da tela. Cada item e
subitem de menu a ser apresentado será de acordo com o nível de acesso do usuário
autenticado. Neste menu são encontrados os itens que serão explicados ao longo deste
manual.

4.1.1. Adesão
Para acessar a funcionalidade clique no item de menu “Mantenedora”, em seguida no
subitem “Adesão”, localizado no menu principal do sistema.

Será apresentada a tela da funcionalidade, conforme imagem abaixo, disponibilizando
um cadastro, realizado em quatro passos, onde será possível realizar a adesão da
entidade mantenedora ao sistema.

1º Passo: Dados cadastrais
2º Passo: Dados financeiros
3º Passo: Envio de documentação
4º Passo: Termo
1º Passo: Dados cadastrais – Neste passo são apresentadas algumas informações
automaticamente, provenientes do SSD, que são: situação do cadastro, razão social,
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CNPJ, natureza jurídica e atividade econômica.
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Preencher os campos solicitados para os dados cadastrais:


Digite o CEP - O sistema carrega automaticamente os campos: UF, Cidade,
Logradouro, Número e Bairro.
Preencher manualmente: Tipo de logradouro, Complemento, Telefone 1, Telefone

19

2, E-mail.
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Preencher os campos solicitados para o representante legal:


São apresentadas algumas informações automaticamente, provenientes do SSD,
que serão atualizadas através da receita federal: CPF e Nome do representante.

20

Preencher manualmente o E-mail.
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Preencher os campos solicitados para o representante financeiro:


Digite o CPF - O sistema carrega automaticamente o campo nome.



Caso selecione a opção

o

sistema carrega automaticamente os campos CPF e Nome com os dados do
representante legal já cadastrado.


Digite o CEP - O sistema carrega automaticamente os campos: UF, Cidade,
Logradouro, Número e Bairro.
Preencher manualmente: Tipo de logradouro, Complemento, Telefone 1, Telefone

21

2, E-mail.
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Após preencher todos os campos deste passo da adesão, clique no botão

.



Todos os campos marcados com ( ) são de preenchimento obrigatório



Após efetuados estes procedimentos, o sistema exibe a mensagem abaixo e
libera para o segundo passo da adesão.

2º Passo: Dados financeiros - Neste passo a entidade mantenedora informará os dados
provenientes de contribuições e valores patrimoniais.

Preencher os campos solicitados para os valores médios de contribuições previdenciárias

Preencher manualmente:

- Valor médio mensal pago referente a contribuição previdenciária
- Valor médio mensal pago referente a outros tributos administrados pela Receita Federal
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e demais tributos:
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Preencher os campos solicitados para os dados de balanço da entidade mantenedora:


Preencher manualmente:

- Último balanço encerrado
- Valor ativo total R$
- Valor do patrimônio líquido R$
- Valor ativo permanente R$
- Valor ativo circulante R$
- Valor realizável a longo prazo R$
- Valor passivo circulante R$
- Valor exigível a longo prazo R$

Os campos a seguir apresentam os índices em porcentagem que tiveram como base
para seu calculo, os dados do balanço informados nos campos acima.


Campos apresentados:

- Liquidez corrente
- Liquidez geral
- Solvência geral
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- Percentual de garantia de risco
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Após preencher todos os campos deste passo da adesão, clique no botão

.

Para retornar ao passo anterior, clique no botão


Todos os campos marcados com ( ) são de preenchimento obrigatórios!



Após efetuados estes procedimentos, o sistema exibe a mensagem abaixo e
libera para o terceiro passo da adesão.

3º Passo: Envio de documentação - Neste passo é possível anexar e visualizar toda a
documentação necessária para adesão, como o Balanço Patrimonial (BP), Demonstrativo
de Resultado do Exercício (DRE) e os Termos de Constituição da Comissão Permanente
de Supervisão e Acompanhamento (CPSA).

Preencher os campos solicitados para o Envio de documentos (upload)


Selecione o Tipo de documento, na lista abaixo. São dois tipos:



Clique no botão



Clique no botão

Página
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e anexe o arquivo desejado.
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O sistema valida o arquivo e exibe a mensagem

.

Os tipos de arquivo que serão aceitos para upload são: odt \ doc \ docx \ xls \ ods e pdf.

Abaixo a lista dos arquivos que foram anexados ao sistema através do upload.

Clique para abrir o arquivo que foi anexado.
Clique para excluir o arquivo que foi anexado.
Abaixo a lista de documentos “Termo de Cosntituição da CPSA” anexados ao sistema.

Clique para visualizar o termo de costituição da CPSA.

Caso não tenha CPSA constituída, acesse o item 4.1.3.
Após preencher todos os campos deste passo da adesão, clique no botão

.

Para retornar ao passo anterior, clique no botão
Após efetuados estes procedimentos, o sistema libera para o quarto passo da adesão.

4º Passo: Termo - Neste passo o termo de adesão será visualizado e deverá ser
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assinado digitalmente.
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Clique no botão

. Será exibido para download a MINUTA

DO TERMO DE ADESÃO AO FIES E AO FGEDUC.


Clique no botão



O sistema exibe a mensagem e a assinatura digital.



Clique no botão “Assinar”.



Confirme para salvar o recibo. E visualize em vermelho o número de protocolo.

.

Clique no botão para salvar o recibo e continuar o processo.



O sistema exibe a mensagem de confirmação

e
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Clique apenas para continuar o processo.
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exibe os dados do termo conforme imagem abaixo:



Clique para visualizar o termo assinado e o recibo da adesão.

Para retornar ao passo anterior, clique no botão

.

4.1.2. Rescindir Adesão
Para acessar a funcionalidade clique no item de menu “Mantenedora”, em seguida no
subitem “Rescindir Adesão”, localizado no menu principal do sistema.

Será apresentada a tela da funcionalidade, conforme imagem abaixo, disponibilizando a
visualização e a assinatura do termo de rescisão da adesão.

. O sistema apresenta tela de download

da MINUTA DO TERMO DE RESCISÃO DE ADESÃO AO FIES E FGEDUC.


Clique no botão



O sistema exibe a mensagem e a assinatura digital.

.
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Clique no botão
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Clique no botão “Assinar”.



Confirme para salvar o recibo, e visualize em vermelho o número de protocolo.
Clique no botão para salvar o recibo e continuar o processo.
Clique apenas para continuar o processo.

O sistema exibe a mensagem de confirmação

e

28

retorna a tela de Adesão 4.1.1.
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4.1.3. Cadastrar CPSA
Para acessar a funcionalidade, clique no item de menu “CPSA”, em seguida no subitem
“Cadastrar CPSA”, localizado no menu principal do sistema.

Será apresentada a tela da funcionalidade, conforme imagem abaixo, disponibilizando em
dois passos o cadastro e a indicação da Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento (CPSA), que será composta por cinco membros.

1º Passo: Cadastrar CPSA
2º Passo: Termo
1º Passo: Cadastrar CPSA – Neste passo será apresentada a opção de indicação e
cadastro da CPSA.



Selecione um local de oferta de curso e clique no botão “Incluir CPSA”;



O sistema apresenta a tela para o cadastro dos membros da CPSA. Preencher os
campos solicitados:
- Digite o CPF: O sistema carrega automaticamente o campo nome.
-

Preencher

manualmente:

Telefone

comercial,

Telefone

celular,

E-mail,

Página
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Representatividade.
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Clique no botão

e o sistema retorna a escolha do local de oferta de

cursos;


Clique no botão

e o sistema salva os dados na lista de membros da CPSA

e exibe a mensagem

:

Clique para alterar o membro da CPSA.
Clique para excluir o membro da CPSA.
Após incluir todos os membros da CPSA, clique no botão

.

2º Passo: Termo – Neste passo será emitido o termo de constituição da CPSA.

Página

da CPSA.
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Após efetuados estes procedimentos, o sistema libera para o segundo passo do Cadastro
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Clique no botão
CONSTITUIÇÃO

. Será exibido para download o TERMO DE
DA

COMISSÃO

PERMANENTE

DE

SUPERVISÃO

E

ACOMPANHAMENTO (CPSA).


Clique no botão

e anexe o termo de constituição da CPSA, que foi

devidamente assinado pelos membros e digitalizado.


Clique no botão



O sistema exibe a mensagem

.
e a lista com os

documentos anexados e enviados.

Clique para visualizar o termo de constiução da CPSA anexado.
Clique para excluir o o termo de constiução da CPSA anexado.

4.1.4. Consultar Cursos
Para acessar a funcionalidade clique no item de menu “Consultas”, em seguida no
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subitem “Consultar Cursos”, localizado no menu principal do sistema.
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Será apresentada a tela da funcionalidade, conforme imagem abaixo, disponibilizando
para visualização os cursos vinculados à entidade mantenedora.

Clique no botão

para visualizar os cursos vinculados à entidade mantenedora e

para detalhar o curso.
Clique sobre o curso para exibir os detalhes de (Nome, Situação FIES, Nível do Curso,
Conceito, Coordenador, CPF Coordenador, Ano de Início) conforme imagem abaixo:
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Clique para voltar para a tela de consulta de curso.

