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Orientações para usuáriOs 
dO CartãO BB pesquisa 

este manual é um guia prático que contém  
orientações e passo a passo para auxiliar  
o pesquisador na utilização do  

Cartão BB Pesquisa FaPesP,  
uma ferramenta que visa agilizar  
e facilitar a movimentação dos recursos  
concedidos para pesquisa
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imPortante:

COMuniCadO sOBre O usO dO BB COde nO 
CartãO BB pesquisa
 
desde 28.08.2018, os usuários correntistas pessoa 
física que já utilizam o BB code na conta pessoal, 
passaram a utilizar a solução também  
no autoatendimento setor público.
 
O uso do BB code passou a vigorar automaticamente 
para movimentação do cartãO BB pesquisa,  
com o mesmo celular já habilitado como identidade 
digital junto ao BB.
 
O Banco do Brasil informou que trabalha para separar 
os requisitos de segurança conforme segmentação 
(pessoa física, jurídica e governo), desvinculando o BB 
code como acesso único, sem prazo definido para 
implementação.
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manual de orientaçõeS

introdução

O “Cartão BB Pesquisa” destina-se à movimentação da parcela de recursos disponíveis em moeda na-
cional, para o desenvolvimento de pesquisas financiadas pela FAPESP, podendo ser utilizado para:

1. comPraS

•	 na	função	crédito,	para	compras	à	vista	em	estabelecimentos	comerciais	(similar	ao	cartão	de	crédi-
to).  
O	valor	da	operação	não	deverá	ultrapassar	o	saldo	disponível	(limite	do	cartão).

•	 pela	internet.

2. PagamentoS de tÍtuloS (BoletoS, FicHaS de comPenSação, etc.)

•	 Internet	utilizando	o	Autoatendimento	Setor	Público	do	Banco	do	Brasil,	até	às	22:00	horas.

•	 Terminais	de	Autoatendimento	do	Banco	do	Brasil.

•	 Caixas	do	Banco	do	Brasil	(se	necessário	informar	o	número	da	operação	267).

Limites Por CanaL de Pagamentos

 internet Máquina atM CaiXa  LOJas / sites

Boleto limite do cartão r$ 10.000,00 r$ 100.000,00 

saque não pode r$ 1.000,00/dia não pode 

ted limite do cartão r$ 10.000,00 não pode 

transferência  limite do cartão r$ 10.000,00 não pode 

Compra    limite do cartão

3. tranSFerÊnciaS

•	 Entre	contas	do	Banco	do	Brasil	e	para	contas	de	outras	instituições	financeiras	(TED/DOC)	utili-
zando	o	Autoatendimento	Setor	Público	do	Banco	do	Brasil	(internet):

	 	 •	 TED	até	as	17:00hs.

	 	 •	 DOC	e	Transferência	entre	contas	do	BB	até	as	21:00	hs.

•	 Entre	contas	do	Banco	do	Brasil	e	para	contas	de	outras	instituições	financeiras	(TED/DOC)	utili-
zando	os	Terminais	de	Autoatendimento.
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4. SaQueS

•	 Somente	nos	Terminais	de	Autoatendimento	(não	poderá	ser	feito	no	guichê	do	caixa).

5. conSultaS 

•	 Consulta	do	Saldo	Disponível	(limite	do	cartão)	no	sistema	de	Autoatendimento	Setor	Público	do	
Banco	do	Brasil	(internet)	e	nos	Terminais	de	Autoatendimento.

•	 Demonstrativo	mensal	(extrato)	pelo	sistema	de	Autoatendimento	Setor	Público	do	Banco	do	Brasil	
(internet).

6. SenHaS

 Para movimentação do CartãO BB pesquisa são necessárias 3 senhas:

•	 Senha da Chave “J”: para o acesso ao portal do Banco do Brasil.

•	 Senha de 6 dígitos:	senha	do	cartão,	utilizada	para	compras	e	saques	nos	Terminais	de	Autoatendi-
mento do Banco do Brasil.

•	 Senha de 8 dígitos:	senha	da	internet,	utilizada	para	as	transações	financeiras	realizadas	no	Siste-
ma	Atendimento	Setor	Público	do	Banco	do	Brasil	(internet).

6.1. instruções para cadastramento das senhas

Dirija-se	à	agência	do	Banco	do	Brasil	de	sua	preferência	e	solicite	ao	caixa	do	Banco	do	Brasil	o	cadas-
tramento	das	senhas	de	6	e	8	dígitos	para	acesso	ao	Autoatendimento	Setor	Público	na	Internet,	portando	
os	seguintes	documentos:

a) Cópia impressa do Comunicado Administrador – FAPESP – CartãO BB pesquisa.

b)	 Documento	de	identificação	com	foto	(original).

Se	necessário,	informar	ao	atendente	do	Banco	do	Brasil	que	as	instruções	para	cadastramento	das	
senhas	poderão	ser	encontradas	no	“Comunicado Administrador – FAPESP – Cartão BB Pesquisa de 
02/04/2015”,	emitido	pela	Diretoria	de	Distribuição	de	São	Paulo	(DISAP).

Após	o	cadastramento	das	senhas	de	6	e	8	dígitos,	o	pesquisador	receberá	o	CartãO BB pesquisa 
em	aproximadamente	8 dias úteis,	no	endereço	cadastrado	na	FAPESP,	acompanhado	das	orientações	
sobre	como	desbloquear	o	cartão.	A	entrega	do	cartão	será	efetuada	pelos	Correios,	em	horário	comercial,	
devendo	ter	um	responsável	para	assinar	o	recebimento	do	mesmo.

A	senha	da	Chave	“J”	é	bloqueada	após	60	dias	sem	utilização.	Sugerimos	acessar	o	extrato	do	 
CartãO BB pesquisa	mensalmente	para	evitar	o	bloqueio	da	mesma.

atenção: o cartão somente será gerado após o cadastramento das senhas.
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7. liBeração de VerBa

	As	liberações	de	verba	são	feitas	mediante	prévia	solicitação.

	O	pesquisador	deverá	solicitar	a	liberação	de	verba	ANTES	do	uso	do	CartãO BB pesquisa:

•	 Pelo	site:	www.fapesp.br > Converse com a Fapesp > para pesquisadores > solicitações >  

Finanças > solicitação de liberação de verba

•	 Ou	pelo	telefone: 11-3838-4000 – opção 2.

OBS:	o	valor	solicitado	precisa	ser	arredondado.	Exemplo:	Para	R$	254,80,	solicitar	R$	255,00.

7.1. disponibilidade da verba:

a)	 Solicitada	até	11:00	horas,	o	crédito	estará	disponível	no	dia	seguinte.

b)	 Solicitada	após	11:00	horas,	o	crédito	estará	disponível	em	dois	dias.

OBS:	Para	os	prazos	mencionados	em	(a)	e	(b),	observar	o	expediente	da	FAPESP	disponível	em	 
www.fapesp.br/calendario. 

atenção:

a)	 É	expressamente	vedado	o	pesquisador	solicitar	liberação	de	verba	sem	a	necessidade	imediata	da	
realização	dos	gastos.

b)	 Qualquer	despesa	e	taxas	cobradas	que	não	estão	previstas	dentro	das	normas	do	uso	do	cartão,	
serão	de	responsabilidade	do	pesquisador.

8. deVolução

8.1. O	saldo	existente	no	limite	disponível	do	cartão	deverá	ser	devolvido,	por	Transferência	Bancária,	
no	Autoatendimento	Setor	Público,	do	site	do	Banco	do	Brasil	para:

 Fundação de amparo à Pesquisa do estado de são Paulo

 agência: 1897-X – Governos

 Conta Corrente: 19.110-8
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8.2. Demais devoluções de verbas:	Efetuar	depósito	bancário	identificado	constando	o	número	 
do	processo	ou	CPF	do	Outorgado.:	

 Fundação de amparo à Pesquisa do estado de são Paulo

 001 - BanCO dO BrasiL s/a

 agência: 1897-X – Governos

 Conta Corrente: 19.110-8

 CnpJ: 43.828.151/0002-26

 identificador 1: (em branco)

 identificador 2: (em branco)

 identificador 3: (informar o número do processo ou o CpF do Outorgado)

importante: a partir de 01/08/2018, a FaPeSP aceitará devoluções apenas por 
transferência eletrônica ou depósito identificado, ou seja, apenas por operações 
bancárias.

9. encerramento do ProJeto de PeSQuiSa

Todo	o	saldo	remanescente	deverá	ser	devolvido	para	a	FAPESP.

10. Segunda Via do cartão PeSQuiSa

Em	caso	de	perda	ou	roubo,	ligar	imediatamente	para	a	Central	de	Atendimento	do	Banco	do	Brasil	
solicitando	o	bloqueio	e	a	segunda	via	do	cartão.

Informar	pelo	site:	 
       www.fapesp.br > Converse com a Fapesp > pesquisadores > solicitações > Cartão BB pesquisa

a)	 número	da	ocorrência.

b)	 novo	número	do	CartãO BB pesquisa.

11. central de atendimento Banco do BraSil

•	 Interior:	0800-7290107

•	 Capital:	4003-0107

Suporte	técnico:	

•		Interior	-	0800-7290600

•		Capital	–	3003-0600

 



PaSSo a PaSSo
 

utiLiZaÇão do Cartão
 no site do BanCo do BrasiL

cartãO BB pesquisa fapesp
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PaSSo a PaSSo Para utilização do cartão 
no Site do Banco do BraSil

1. cadaStramento do comPutador

1.1. acessar a página do Banco do Brasil: www.bb.com.br.

1.2. Clicar em “empresas, setor público e outras atuações “.

1.3. selecionar  setor púbico  estadual. 

1.4. Clicar em “aCesse a COnta“.

 

1.5. informar a Chave “J”, a senha de acesso e clicar em “entrar“.
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1.6. informar um apelido com no mínimo 8 caracteres.

 

1.7. resposta ao Cliente.

 

1.8. solicitar a liberação do computador pelo site da Fapesp: 

 www.fapesp.br > Converse com a Fapesp > para pesquisadores > solicitações >  
 Finanças – Cartão BB pesquisa. informe o “apelido do computador” e a sua Chave “J”.

 importante: 
	 •	 O	cadastramento	do	computador	visa	a	segurança	nas	transações	via	internet. 
	 •	 Instalar	o	módulo	de	segurança	do	Banco	do	Brasil	para	acessar	o	Autoatendi- 
  mento setor público (internet).
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1.9.	 Alteração	da	senha	de	acesso	(senha	provisória	da	Chave	“J”).

Após	o	cadastramento	do	computador	e	sua	liberação	pela	FAPESP,	será	solicitada	a	altera-
ção	da	senha	provisória	para	uma	nova	senha	alfanumérica	(com	3	letras	e	5	números),	de	uso	
pessoal e intransferível. O	pesquisador	terá	48	horas	para	a	alteração	da	senha	provisória.

Caso	não	consiga	fazer	a	alteração	no	prazo,	solicitar	nova	senha	provisória	para	a	FAPESP.

2. tranSaçõeS FinanceiraS e conSultaS Pelo comPutador

Para	utilizar	a	internet	para	consultas	e	transações,	acessar	o	site	do	Banco	do	Brasil.

www.bb.com.br

2.1. Clicar em “empresas, setor público e outras atuações “.

2.2. selecionar  setor púbico  estadual. 

 

2.3. Clicar em “aCesse a COnta“.
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2.4. informar a Chave J, a senha de acesso e clicar em “entrar“.

2.5.	 Verificar	se	o	número	da	conta	é	ag. 1897-X. Conta corrente: 22000-0. 
 Caso seja necessário trocar, basta clicar sobre ela.

3. PagamentoS

3.1  Clicar no menu “administração de recursos“.
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3.2  em seguida, clicar na subopção “Boletos, convênios e outros“. 

3.3 Cada subopção apresenta diversas modalidades de pagamentos  
 (títulos, guias, Gru, etc.). escolha a modalidade de pagamento.

3.4	 Em	“Opções	para	pagamento”,	marque	a	opção	“Débito	no	cartão	de	crédito”.

	 •	 Preencher	o	número	do	seu	cartão;

	 •	 No	campo	“Quantidade	de	parcelas”,	digitar	“01”.	 
	 	 Esta	modalidade	de	cartão	não	permite	compra	parcelada;

	 •	 Digitar	o	código	de	barras	ou	use	o	leitor	de	barras;

	 •	 Conferir	os	demais	campos:	data	pagamento,	valor,	descontos,	etc.

	 •	 No	campo	“Senha	da	conta”,	digitar	a	senha	internet	de	8	dígitos	(só	números)	

	 •	 Clicar	em	“ASSINAR”.
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3.5 Conferir os dados e a operação.

importante: 
a impressão do comprovante de pagamento será necessária para a prestação de Contas.
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4. tranSFerÊnciaS

	 As	transferências	podem	ser	efetuadas	para	contas	correntes	do	Banco	do	Brasil	ou	para	outras	
instituições	financeiras	(TED/DOC).

4.1. Clicar no menu “transferências”.

 

escolher a forma de transferência: 

	 •	 Crédito	Conta	Corrente/Crédito	Poupança. 
	 •	 DOC/TED.

4.2. transferência entre contas correntes do Banco do Brasil:  
	 Clicar	na	opção	“Crédito	na	Conta	Corrente”	ou	“Crédito	na	Poupança”.
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	 •	 Preencher	o	número	do	seu	cartão;

	 •	 No	campo	“Quantidade	de	parcelas”,	digitar	“01”;

	 •	 Preencher	os	demais	campos

	 •	 No	campo	“Senha	da	conta”,	digitar	a	senha	internet	de	08	dígitos	(só	números)	

	 •	 Clicar	em	“ASSINAR”.

 
 antes de confirmar a operação conferir todos os dados.

 

importante: 
a impressão do comprovante de pagamento será necessária para a prestação de Contas. 

4.3. transferência para outras instituições financeiras (dOC/ted). 
 Clicar no menu “dOC eletrônico” ou “ted”.
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 não alterar o número da agência/conta e clicar “OK”.

 

	 •	 Escolher	o	tipo	de	transferência	(DOC	ou	TED);

	 •	 Clicar	na	opção	de	pagamento	“Débito	no	Cartão	de	Crédito”;

	 •	 Preencher	o	número	do	seu	cartão;

	 •	 No	campo	“Quantidade	de	parcelas”,	digitar	“01”;

	 •	 Preencher	os	demais	campos;

	 •	 Na	FINALIDADE	escolher	a	opção	“Crédito	em	conta	corrente”	 
	 	 ou	“TED/DOC	Poupança”;

	 •	 No	campo	“Senha	da	conta”,	digitar	a	senha	internet	de	08	dígitos	(só	números)	

	 •	 Clicar	em	“ASSINAR”.

atenção no preenchimento dos dados bancários.
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antes de confirmar a operação conferir todos os dados.

 importante: 
 a impressão do comprovante de pagamento será necessária para a prestação de Contas.

 

5. conSultaS (tranSaçõeS e limiteS diSPonÍVeiS)

5.1. Consulta de limite. 
 Clicar no menu “Cartão” e no submenu ”dados do portador”.
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	 •	 Digitar	o	número	do	seu	CartãO BB pesquisa.

 nesta tela constarão as informações do CartãO BB pesquisa.  

	 •	 Clicar	sobre	o	Nome	do	Pesquisador	para	aparecer	o	Menu	de	transações 
	 •	 Escolher	a	opção	“Limites”

nesta tela constarão os limites por transação e o limite inicial fornecido pela Fapesp.

para obter o limite geral disponível (saldo), clicar sobre o nome do pesquisador, depois na 
opção “Limites disponíveis”.
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O	Limite	geral	disponível	indicado,	é	o	saldo	disponível	no	cartão.

5.2. Consulta de demonstrativos Mensais.

	 •	 Clicar	no	menu	“Cartão”	e	no	submenu“Dados	do	portador”;

	 •	 Digitar	o	número	do	CARTãO	BB	PESQuISA;

	 •	 Serão	visualizadas	as	primeiras	informações	do	CartãO BB pesquisa 

	 	 e	as	opções	em	azul	abrirão	as	telas	de	consultas;

	 •	 Clicar	no	nome	para	abrir	a	tela	de	menu;

	 •	 Escolher	a	opção	“Demonstrativos	mensais”

	 •	 Serão	apresentados	os	demonstrativos	dos	últimos	6	meses,	 
	 	 desde	que	tenha	ocorrido	movimentação; 
	 •	 Clicar	sobre	eles	para	obter	a	listagem	das	transações	efetivadas.
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Verificar	se	existe	algum	lançamento	de	crédito	(C).	Ex:	pagamento	devolvido.

O valor do dOC/ted devolvido voltará para o Limite Geral disponível (saldo) no prazo de 3 
a 4 dias úteis.

5.3.  Consulta de pagamentos pendentes.

	 •	 Clicar	no	menu	“Cartão”	e	no	submenu	“Dados	do	Portador”

	 •	 Digitar	o	número	do	CartãO BB pesquisa. 

 
 
	 •	 Clicar	no	número	do	cartão	e	em	“Autorizadas	Pendentes”.
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PaSSo a PaSSo
 

Pagamento em terminais 
de autoatendimento 
do BanCo do BrasiL

cartãO BB pesquisa fapesp
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Pagamento em terminaiS de autoatendimento
do Banco do BraSil

1. Boleto

1.1.	 Inserir	e,	após	a	instrução,	retirar	o	cartão.

 

1.2. escolher a opção desejada “pagamento”.
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1.3. escolher “pagamento” novamente.

 

 

1.4.	 Informar	manualmente	ou	posicionar	o	código	de	barra	no	local	solicitado.
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1.5. Clicar em “Continua”.

 

1.6. Confirmar identificação do Banco.

1.7. Conferir e confirmar os dados (data e Valor).
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1.8. digitar sempre “1” no campo “quantidade de parcela”, e clicar em “Confirma”.

1.9. digitar a senha de 6 números

 

1.10. inserir o cartão.
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1.11. retirar o cartão.

 

Conforme	instrução	no	item	1,	não	serão	cobradas	taxas.	Não	é	preciso	ter	esse	valor	a	mais	
no limite

1.12. Confirmar os dados do título e confirmar o pagamento. 

não esquecer de imprimir comprovante.
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2. tranSFerÊncia

2.1.	 1.1.	Inserir	e,	após	a	instrução,	retirar	o	cartão.

2.2. escolher a opção desejada “transferência”.
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2.3. selecionar a data da transferência.

 

 

2.4. Colocar os dados bancários e valor (a cada item pressionar FiM).

2.5. digitar a senha de 6 números.
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2.6.	 Inserir	e,	após	a	instrução,	retirar	o	cartão.

Confirmar os dados da operação.

não esquecer de imprimir o comprovante.

3. ted/doc 

3.1.	 1.1.	Inserir	e,	após	a	instrução,	retirar	o	cartão.

3.2.  escolher a opção desejada “transferência”.
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3.3. selecionar a opção “transferência para outros bancos”.

3.4. escolher entre “dOC” ou “ted”.

3.5. digitar “1” no tipo de instituição e pressionar “FiM”.
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	3.6.	 Para	o	campo	“Código	da	Instituição”,	pressionar	“Seleciona	Banco”.

3.7. selecionar o banco e clicar em “selecione”. 

 

 

3.8.  prencher os dados solicitados.
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3.9. preencher dados do favorecido.

3.10. digitar a senha de 6 números.

3.11.	 1.1.	Inserir	e,	após	a	instrução,	retirar	o	cartão.

 

confirmar os dados da operação.  
não esquecer de imprimir o comprovante.
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4. Saldo 

4.1.	 1.1.	Inserir	e,	após	a	instrução,	retirar	o	cartão.

 

4.2. escolher a opção desejada “extrato/saldo”.

 

4.3.	 	Escolher	a	opção	“Extrato	Cartão	de	Crédito”.
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4.4.  deixar em branco os campos “Mês” e “ano”.

4.5.  digitar a senha de 6 números.

4.6.  inserir o Cartão.
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4.7. Clicar em “imprime” para imprimir o extrato/saldo.

4.8.  O Limite disponível = saldo disponível no cartão.






