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1.

Gestão de Docentes Orientadores

1.1

Localizando os docentes orientadores no projeto

Acesse o Menu superior Gestão Instituição e clique em “gestão de Instituição”

Na tabela de projetos institucionais, acesse a listagem de subprojetos do Programa de
Residência Pedagógica clicando no botão azul claro

O sistema exibirá a listagem de Subprojetos na Tela e você poderá acessar os núcleos clicando
no botão verde.

A tela exibirá os núcleos do subprojeto na qual é possível fazer a gestão dos docentes
orientadores clicando no botão azul claro
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A tela exibirá o(s) docente(s) orientador(es) cadastrados no núcleo.
No exemplo abaixo temos um docente orientador não habilitado (não atua mais no programa)
e um habilitado (vínculo ativo com o programa).

1.2

Como encerrar o vínculo de um docente orientador com o programa?

O participante que encerrou seu vínculo com o programa deverá ser atualizado para a situação
“não habilitado”.
Siga os passos descritos no item 1.1 para localizar o docente orientador.
Para desabilitar um docente orientador, clique no botão laranja.

O sistema exibirá o campo para selecionar o motivo da desabilitação do participante. Escolha o
motivo e em seguida clique em “salvar”.
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Caso o motivo da saída do participante não esteja na lista exibida, encaminhe e-mail para
rp@capes.gov.br e solicite a atualização da lista de motivos.
A situação do docente orientador será atualizada para “não habilitado”

Observação: Após desabilitar um docente orientador na plataforma freire, não esqueça de
acessar o SCBA para finalizar o processo de pagamento de bolsa.

1.3

Como incluir um novo docente orientador?

Para incluir um novo docente orientador siga os passos descritos no item 1.1 e clique no botão
verde “incluir docente orientador”
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O sistema exibirá o Formulário do Docente Orientador que deverá ser preenchido. Ao término
clique no botão Salvar.

O novo docente orientador será incluído na situação Habilitado.

Observação: Somente os participantes na situação “Habilitado” podem ser vinculados no
SCBA. Após concluir o cadastro do docente orientador na Plataforma Freire, você poderá
incluí-lo no SCBA.
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1.4 Como editar informações do docente orientador?
Para editar informações de um docente orientador cadastrado no sistema, siga os passos
descritos no item 1.1 e clique na ação “editar”.

O sistema exibirá o formulário do docente orientador no qual poderão ser editadas informação
sobre sua participação como bolsista ou não bolsista e a quantidade de parcelas. Após alterar
os dados clique em “salvar”.
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2.

Gestão de Preceptores

2.1

Localizando os preceptores no projeto

Acesse o Menu superior Gestão Instituição e clique em “gestão de Instituição”

Acesse a listagem de subprojetos do Programa de Residência Pedagógica clicando no botão azul
claro

O sistema exibirá a listagem de Subprojetos na Tela e você poderá acessar os núcleos clicando
no botão verde.

A tela exibirá os núcleos do subprojeto na qual é possível fazer a gestão dos preceptores clicando
no botão verde para acessar as escolas campo.

O sistema exibirá a lista das escolas nas quais são desenvolvidas as atividades dos subprojetos.
No botão laranja, você poderá fazer a gestão dos preceptores cadastrados na escola
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O sistema exibirá a lista de preceptores cadastrados na escola.
2.2

Como encerrar o vínculo de um preceptor com o programa?

O preceptor que encerrou suas atividades no programa deverá ter seu vínculo atualizado na
plataforma freire para a situação “não habilitado”.
Após seguir os passos do item 2.1, clique no botão laranja.

O sistema exibirá o campo para selecionar o motivo da desabilitação do participante. Escolha o
motivo e em seguida clique em “salvar”.

O Preceptor continuará registrado no subprojeto na situação Não Habilitado
Observação: Não esqueça de acessar o SCBA para finalizar o processo do preceptor desabilitado.
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2.3

Como incluir um novo preceptor?

Para incluir um novo preceptor clique no botão verde “incluir preceptor”

O sistema exibirá o Formulário do Preceptor que deverá ser preenchido. Ao término clique no
botão Salvar.

O novo Preceptor será incluído na situação Habilitado.
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Observação: Após concluir o cadastro do preceptor na Plataforma Freire, você poderá incluí-lo
no SCBA.
2.4

Como editar informações do preceptor?

Para editar informações de um preceptor cadastrado no sistema, siga os passos descritos no
item 2.1 e clique na ação “editar”.

O sistema exibirá o formulário do preceptor no qual poderão ser editadas informação sobre
sua participação como bolsista ou não bolsista e a quantidade de parcelas. Após alterar os
dados clique em “salvar”.
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3.

Gestão de Residentes

3.1

Localizando os residentes no projeto

Acesse o Menu superior Gestão Instituição e clique em “gestão de Instituição”

Acesse a listagem de subprojetos do Programa de Residência Pedagógica clicando no botão azul
claro

O sistema exibirá a listagem de Subprojetos na Tela e você poderá acessar os núcleos clicando
no botão verde.
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A tela exibirá os núcleos do subprojeto na qual é possível fazer a gestão dos residentes clicando
no botão verde.

O sistema exibirá a lista das escolas nas quais são desenvolvidas as atividades dos subprojetos.
No botão azul claro, você poderá fazer a gestão dos residentes cadastrados na escola.

O sistema exibirá a lista de residentes cadastrados na escola.
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3.2

Como indicar que um residente concluiu as 440 horas do projeto?

Siga os passos descritos no item 3.1.
Ao clicar no botão da coluna “ações” você visualizará as ações que podem ser realizadas.

Os residentes que concluíram as 440 horas do projeto deverão ser atualizados para a situação
“concluído”. Para isso, clique na opção “Concluir”.

O sistema exibirá o formulário de conclusão, no qual você deverá anexar o plano de atividades
e o relatório do residente. Após anexar os arquivos, clique em salvar.

Na lista de residentes, o participante terá sua situação atualizada para “concluído”.
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3.3

Como encerrar o vínculo de um residente que não cumpriu as 440 horas do projeto?

Caso o residente tenha interrompido sua participação no programa sem o cumprimento das 440
horas exigidas pelo programa, você deverá desabilitar o participante.
Para desabilitar o residente, siga os passos descritos no item 3.1 e nas ações escolha a opção
“desabilitar”.

O sistema exibirá o formulário de desabilitação.

Observação: A desabilitação dos residentes pelos motivos listados abaixo exige o anexo do
comprovante:
a)
b)
c)
d)

Desistiu do curso de licenciatura
Licença maternidade
Motivo de saúde
Mudança de cidade
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e)
f)
g)
h)

Mudança de curso
Optou por bolsa de outro programa com valor maior que o Residência
Trancamento do Curso
Vínculo Empregatício

Os demais motivos não exigem documento comprobatório, pois geram a necessidade de
devolução dos valores recebidos pelo beneficiário.
O Residente continuará registrado no subprojeto na situação “Não habilitado”.

Observação: Não esqueça de acessar o SCBA para finalizar o processo do residente não
habilitado.
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3.4

Como transferir residentes entre escolas de um núcleo?

Para transferir residentes entre escolas, siga os passos descritos no item 3.1 e selecione na
lateral esquerda os residentes que deseja transferir. Clique no botão transferir.

O sistema exibirá a tela de transferência de residentes na qual será possível escolher a escola de
destino. Clique em “Transferir”.

O sistema não permitirá a transferência de residentes caso o preceptor da escola de destino já
esteja cadastrado na escola de destino como responsável por 10 residentes.
Obs: A inclusão de novas escolas no projeto continuará sendo realizada pela equipe da Capes. A
solicitação deverá ser encaminhada para rp@capes.gov.br
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3.5

Como editar informações de um residente?

Para editar informações de um residente cadastrado no sistema, siga os passos descritos no item
3.1 e clique na ação “editar”.

O sistema exibirá o formulário do residente no qual poderão ser editadas informação sobre sua
participação como bolsista ou não bolsista, a quantidade de parcelas e alteração do preceptor
responsável. Após alterar os dados clique em “salvar”.
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