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Introdução 
Através do sistema Agilis é possível gerar um extrato financeiro contendo os lançamentos e os 

compromissos financeiros de um determinado processo. Este extrato poderá ser gerado pelo 

pesquisador (beneficiário ou responsável do processo), e contém, além dos lançamentos e 

compromissos financeiros, informações sobre o processo. Estas informações são 

disponibilizadas para download no formato PDF. 

Este manual tem a finalidade de orientar o pesquisador na geração deste extrato, mostrando 

como acessar o formulário e gerar o arquivo PDF contendo as informações financeiras, bem 

como auxiliar na resolução de possíveis problemas. 

 

O pesquisador deve possuir um usuário cadastrado e ativo no sistema Agilis. 

 

Acesso ao formulário para geração do extrato 
O formulário estará disponível a partir da tela de detalhamento de um processo. Esta tela é 

acessível através da opção , como ilustrado a seguir: 
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Uma vez na tela de processos do pesquisador, seleciona-se um dos processos da lista, como 

ilustrado: 

 

 

 

O link  estará disponível na tela de Dados do Processo: 

 

 

 

Este link, no entanto, estará visível somente se as seguintes condições forem satisfeitas: 

 O processo deve pertencer ao usuário que está autenticado no sistema (beneficiário 

ou responsável). 

 O processo deve estar na situação Concedido, ou seja, processos denegados e 

cancelados não permitirão que o extrato seja gerado. 

 O processo deve estar Assinado, assim, processos que ainda estejam em análise e que 

não foram assinados não disponibilizarão o link. 

 O processo deve pertencer a um dos seguintes Grupos de Financiamento: 

o Auxílio à Pesquisa (código 01). 
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o Auxílio à Organização de Evento (código 02). 

o Auxílio à Publicação (código 05). 

o Bolsa no País regular de uma das seguintes modalidades: Iniciação Científica, 

Mestrado, Doutorado, Doutorado Direto ou Pós-Doutorado. 

 Caso o processo esteja encerrado, o link só estará disponível até seis meses após o 

término da vigência. 

 

O extrato financeiro só abrange lançamentos a partir de 01/01/2010. Para 

lançamentos anteriores a esta data será necessário entrar em contato com a FAPESP. 

 

Como gerar o extrato financeiro 

Para acessar o formulário de geração do extrato basta acessar o link . Uma 

janela popup será aberta disponibilizando o seguinte formulário: 

 

 

 

Os campos marcados com o símbolo ‘*’ são de preenchimento obrigatório. 
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Caso a janela não seja aberta, consulte o Anexo II para verificar como desabilitar o 

bloqueador de popups do browser. 

 

Neste formulário os seguintes campos são apresentados: 

 Tipo de Recurso: trata-se do recurso financeiro do orçamento do processo. Somente 

os seguintes recursos poderão ser selecionados:  

o para Auxílios: Material Permanente, de Consumo e Serviços no País (MP)  e 

Reserva Técnica Auxílio – País (RP).  

o para Bolsas no País: Reserva Técnica de Bolsa (RB). 

 Data de Início: data que delimita o início do período dos lançamentos os quais serão 

levados em conta. Deve estar entre 01/01/2010 e a data de atualização do sistema 

(inclusive). 

 Data de Término: data que delimita o fim do período dos lançamentos os quais serão 

levados em conta. Não é obrigatória, mas deve ser igual ou posterior à data de início.  

Caso não seja preenchida será considerada como sendo a data de atualização do 

sistema. Caso seja preenchida, deve estar entre 01/01/2010 e a data de atualização do 

sistema (inclusive). 

 

Com relação às datas é importante ressaltar que o sistema Agilis é atualizado com defasagem 

de, pelo menos, um dia em relação aos lançamentos do processo. A data de atualização do 

sistema está disponível na tela de login do Agilis: 
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Ainda no formulário, os seguintes botões serão disponibilizados: 

 : apaga todos os valores preenchidos. 

 : gera o extrato com os valores informados. 

 

Para gerar o extrato, após preencher os campos com os valores desejados, basta acionar o 

botão . A imagem abaixo indica que o relatório está sendo gerado pelo 

sistema: 

 

 

Se o relatório for corretamente gerado ele será disponibilizado para download, como ilustrado 

a seguir: 
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O relatório pode ser baixado ou aberto, conforme se desejar. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 1: 

Se a janela abaixo não for mostrada: 
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É possível baixar o arquivo PDF através do link , como mostrado na próxima 

imagem: 

 

 

Uma vez clicado, a janela de download será mostrada. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 2: 

No caso do browser Firefox, a janela de download terá esta aparência: 

 

 

Conteúdo do extrato 
Esta seção mostra como interpretar as informações contidas no arquivo de extrato financeiro.  
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Uma vez gerado, o extrato possui a seguinte aparência: 
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Cabeçalho do extrato: possui o número do processo 

e a data e hora em que o arquivo foi emitido pelo 

sistema. 

Informações relativas ao processo e ao pesquisador 

(beneficiário e/ou responsável). 

Lançamentos: lista de todos os lançamentos do período 

considerado (que foi preenchido no formulário de geração 

de extrato), ordenados pela data do lançamento. 

Valor do lançamento e 
sua incidência sobre o 
saldo: 
(+) a operação do 
lançamento aumenta o 
saldo 
(-)a operação do 
lançamento diminui o 
saldo 

Saldo imediatamente após 

o lançamento efetuado. 

 

Datas dos lançamentos: do 

lançamento mais antigo para o 

mais recente. 

 

Breve descrição da operação do 

lançamento. 
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Anexo I – Dúvidas / problemas comuns 
Esta seção mostra os problemas ou dúvidas comuns que podem surgir durante a geração do 

extrato. Para cada problema é apresentada a possível causa e, quando aplicável, uma solução. 

Link indisponível 

O link só estará disponível nos casos descritos na seção Acesso ao formulário para geração do 

extrato. Resumindo aquelas informações, o link só estará visível se o processo: 

 pertencer ao usuário que está autenticado no sistema (como beneficiário ou 

responsável, no caso de Bolsa no País). 

 estiver Concedido. 

 estiver Assinado. 

Compromissos: trata-se do saldo do recurso 

financeiro a ser desembolsado. 

Data de vencimento dos compromissos. 

Ordenado do mais antigo para a mais recente. 

 

Este total refere-se ao total 

disponível a ser 

desembolsado, indica o saldo 

total do processo  até a data 

de atualização do sistema. 

Rodapé do extrato: possui a data em que as informações foram 

atualizadas no sistema e o número da página. 
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 pertencer a um dos seguintes Grupos de Financiamento: Auxílio à Pesquisa, Auxílio à 

Organização de Evento, Auxílio à Publicação, Bolsa no País regular nas modalidades 

Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado, Doutorado Direto e Pós-Doutorado. 

 se encerrado: até seis meses após o término da vigência. 

 

Bloqueador de popups 

Para que o formulário apareça corretamente é necessário que o bloqueador de popups esteja 

desativado para o site da FAPESP. Para desbloquear as popups, consulte o Anexo II deste 

documento. 

 

Campos obrigatórios 

Os campos “Tipo de Recurso” e “Data de Início” são de preenchimento obrigatório. As 

seguintes mensagens de erro são apresentadas quando se tenta gerar o relatório sem 

preencher estes campos: 

 

Basta preencher os campos obrigatórios para que estas mensagens não sejam mostradas. 

 

Datas incorretas 

As datas de início e término devem estar bem formadas, isto é, devem ser datas válidas e 

corretamente preenchidas. Exemplos de datas incorretas: 30/02/2011, 12/01/, 32/02/12. A 

seguinte mensagem de erro é mostrada quando uma data incorreta é preenchida: 
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Como informado anteriormente, só serão considerados lançamentos financeiros a partir de 

01/01/2010. Se uma data for preenchida com valor anterior a esta data, a seguinte mensagem 

de erro é mostrada: 

 

 

A Data de Término deve ser sempre posterior à Data de Início. Caso contrário, a seguinte 

mensagem de erro será apresentada: 
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Finalmente, como mencionado anteriormente, se a Data de Término não for preenchida será 

considerada como sendo a data de atualização das informações do sistema, isto é, aquela data 

mostrada na tela de login. Se a Data de Término for preenchida com um valor posterior à data 

de atualização das informações, a seguinte mensagem de erro é mostrada: 

 

 

Nenhum lançamento ou compromisso financeiro encontrado 

Quando não existem lançamentos e compromissos que satisfaçam as informações preenchidas 

(Tipo de Recurso e datas de início e término) a seguinte mensagem de erro é mostrada: 

 

Esta mensagem também será mostrada quando, de fato, não existirem lançamentos e 

compromissos financeiros para o processo.  

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

Como já dito anteriormente, o Agilis é atualizado com defasagem de, pelo menos, um dia. Os 

lançamentos incluídos no dia corrente serão disponibilizados no extrato (Agilis) somente no dia 

seguinte. Nestes casos, deve-se aguardar até o dia seguinte para emitir o extrato novamente. 

 

Anexo II – Bloqueador de popups 
Notar que, como o formulário de extrato é aberto em uma janela de popup, é importante que 

o browser não a bloqueie. Para incluir o site da FAPESP na lista de sites permitidos, siga os 

passos mostrados a seguir: 

1. Internet Explorer 6.x 

Quando abrir o Internet Explorer, clique no item "Tools" (Ferramentas) do menu, então clique 

em "Pop-up Blocker" e aí em "Pop-up Blocker Settings", como está apresentado na imagem 

abaixo. 
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Isto abre a janela para configuração do "Pop-up Blocker" (bloqueador de popup). Nela você 

digita o endereço do Sage (www.fapesp.br/sage/) no campo mostrado abaixo e clica no botão 

"Add". 

 

Com isso o Sage foi adicionado à lista de sites que terão seus popups habilitados. Agora você pode clicar 
no botão "Close" . 
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2. Internet Explorer 7.x 

Quando abrir o Internet Explorer, clique no item "Tools" (Ferramentas) do menu, então clique 

em "Pop-up Blocker" e aí em "Pop-up Blocker Settings", como está apresentado na imagem 

abaixo. 

 

Isto abre a janela para configuração do "Pop-up Blocker" (bloqueador de popup). Nela você 

digita o endereço do Sage (fapesp.br) no campo mostrado abaixo e clica no botão "Add". 
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Com isso o Sage foi adicionado à lista de sites que terão seus popups habilitados. Agora você 

pode clicar no botão "Close" . 

3. Internet Explorer 8.x 

Quando abrir o Internet Explorer, clique no item "Ferramentas" do menu, então clique em 

“Bloqueador de Pop-ups” e em seguida em "Configurações do Bloqueador de Pop-ups", como 

está apresentado na imagem abaixo. 

 

 

Isto abre a janela para configuração do bloqueador de popups. Nela você digita o endereço da 

FAPESP (fapesp.br) no campo mostrado abaixo e clica no botão "Adicionar". 
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Com isso o site da FAPESP foi adicionado à lista de sites que terão seus popups habilitados. 

Agora você pode clicar no botão "Fechar". 

 

4. Netscape Navigator 7.x 

Quando abrir o Nestcape Navigator, clique no item "Tools" do menu, então clique em "Popup 

Manager" e então clique em "Manage Popups como está apresentado na imagem abaixo. 
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Isto abre a janela "Allowed Web Sites " (web sites habilitados). Nela você digita o endereço do 

Sage (www.fapesp.br/sage/) no campo mostrado abaixo e clica no botão "Add". 

 

Com isso o Sage foi adicionado à lista de sites que terão seus pop-ups habilitados. Agora você 

pode clicar no botão "Ok" . 
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5. Netscape Navigator 7.2x 

Quando abrir o Nestcape Navigator, clique no item "Tools" do menu, então clique em "Popup 

Manager" e então clique em "Manage Popups" como está apresentado na imagem abaixo. 

 

Isto abre a janela "Allowed Web Sites" (web sites habilitados). Nela você digita o endereço do 

Sage (fapesp.br) no campo mostrado abaixo e clica no botão "Add". 
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Com isso o Sage foi adicionado à lista de sites que terão seus pop-ups habilitados. Agora você 

pode clicar no botão "Ok". 

6. Mozilla Firefox 1.x 

Quando abrir o Mozilla Firefox, clique no item "Tools" do menu e depois clique em "Options". 

 

Isto abre a janela "Options" (opções). Nela você clica no ícone "Web Features" à esquerda. 

Depois clica no botão "Allowed Sites" que fica à direita do texto "Block Popup Windows".  
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Agora você digita o endereço do Sage (www.fapesp.br/sage/) no campo mostrado abaixo e 

clica no botão "Allow". Com isso o Sage foi adicionado à lista de sites que terão seus pop-ups 

habilitados. Agora você pode clicar no botão "Ok" para finalizar. 

 

 

7. Mozilla Firefox 3.x 

Quando abrir o Mozilla Firefox, clique no item "Ferramentas" do menu e depois clique em 

"Opções". 
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Isto abre a janela "Opções”. Nela você clica no ícone "Conteúdo". Depois clica no botão 

"Exceções" que fica à direita do texto "Bloquear janelas popup".  
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Agora você digita o endereço da FAPESP (fapesp.br) no campo mostrado abaixo e clica no 

botão "Permitir". Com isso o site da FAPESP foi adicionado à lista de sites que terão seus 

popups habilitados. Agora você pode clicar no botão "Fechar". 
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