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São Paulo, 02 de março de 2018

MANUAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS NOVAS ABAS DO
SISTEMA MANAGER

Prezado(a) Coordenador(a) e equipe,

Recebemos seu Termo de Recebimento e Responsabilidade por Uso de
Senha, assinado para utilização do Sistema Manager. Este Termo disponibilizará a
inserção de Requisições de pagamentos (RP), Reembolso de Despesas (RD) e
Solicitações de Diárias (SD) nas seguintes Abas:
 Solicitações
 Liberar Solicitações

Para facilitar a utilização das novas Abas do sistema, preparamos um Tutorial
de utilização:

Tutorial para utilização dos módulos

Para que estas Solicitações sigam o procedimento de análise habitual da
FUSP, toda a documentação antes exigida em formato físico, agora será exigida no
formato digital, na aba Adicionar Arquivos. Caso os documentos não sejam
inseridos, não será possível analisá-los.

Para projetos cujos financiadores exijam prestação de contas, além de inserir
a documentação no sistema, será imprescindível o envio da documentação original
em papel, que deverá ser encaminhada à FUSP o mais breve possível, após a
inserção digital no sistema.
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Para requisições de Reembolsos (RD), todos os projetos (com prestação de
contas ou não), deverão encaminhar documentação original em papel à FUSP,
acompanhada da folha de rosto que será gerada pelo sistema após o registro da
requisição.

Sugerimos que toda documentação não exigida em formato físico, seja
armazenada pelo projeto, por um prazo de 5 (cinco) anos, de acordo com art. 1º do
Decreto 20.910/32.
Vale lembrar que o Pedido de Autorização de Compras – PAC ainda continua
vigente no sistema antigo, e é indispensável para a aprovação de todas as
aquisições de bens e serviços.

Em caso de dúvidas, por favor, entrar em contato com o Setor de
Infraestrutura da FUSP com Patricia Midori ou Alan Pereira, por meio do telefone
(11) 3035-0544 ou e-mail suporte.manager@fusp.org.br

Caso julgue necessário, teremos agendamento de grupos para treinamento,
em datas a serem definidas pela FUSP.

Agradecemos a colaboração dos coordenadores e equipes neste período de
transição. Estamos certos de que o novo sistema operacional auxiliará na agilidade
dos processos de trabalho da FUSP.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Antonio Vargas de Oliveira Figueira
Diretor Executivo

