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Como obter login e a senha

Caso a instituição tenha o Login e a Senha do antigo sistema (em vigor até outubro/2020), pode utilizá-los para 

acessar este sistema. 

Caso seja o primeiro acesso, a instituição deve enviar um e-mail para contato@fundodebolsas.org.br para obter 

o login e a senha.

Assim que receber seu Login e a Senha, siga os passos descritos neste tutorial para realizar os cadastros. 

É muito importante que cada etapa seja avaliada criteriosamente, com a finalidade de fornecer a maior 

quantidade de informações possíveis, pois elas ajudam muito em nosso processo de tomada de decisões.

Se houver dúvidas em relação às informações solicitadas ou procedimentos no cadastro, procure auxílio em nossa 

central.

mailto:contato@fundodebolsas.org.br


Como acessar o sistema

O novo sistema está disponível no endereço: https://www.sistemavirtual.net.br .

Para acessar, informe seu Login e sua Senha;

Em seguida, clique em “Acessar”.

https://www.sistemavirtual.net.br/


Como cadastrar a instituição

Após acessar o sistema, será apresentada uma janela com um Menu de navegação do lado esquerdo da janela.

Inicie o procedimento de cadastro, navegando entre os menus seguindo a seguinte esta sequência:

➢ Clique em Cadastro, Instituição e em Instituição.

Será apresentada a Instituição e, nesse momento, deverão ser revisados/atualizados os dados clicando em Editar



Como cadastrar a instituição

Na janela apresentada com os dados cadastrados de sua 

instituição, verifique se existe a necessidade de alterar 

ou acrescentar alguma informação.

Após a revisão clique no botão                .



Como cadastrar a instituição - Endereços

Siga sua revisão/atualização do cadastro da Instituição em Menu, clicando agora em Endereços.

Note que, na janela apresentada, você encontra alguma alternativas a mais. São elas:

1. Selecionar a Instituição - Caso tenha inscrito mais de uma, selecione aí;

2. Acrescentar       – caso precise acrescentar novos endereços;

3. Editar - clique para revisar/atualizar seus dados. 



Como cadastrar a instituição - Endereços



Como cadastrar a instituição - Telefones

Revise/atualize o cadastro de Telefones.

Na janela apresentada, você encontra as seguintes alternativas:

1. Selecionar a Instituição - Caso tenha inscrito mais de uma, selecione clicando aí;

2. Acrescentar       – caso precise acrescentar novos telefones;

3. Editar - clique para revisar/atualizar seus dados. 



Como cadastrar a instituição - Telefones

Siga sua revisão/atualização do cadastro da Instituição, em Menu clicando agora em Telefones

Note que na janela apresentada você encontra alguma alternativas a mais, são elas:

1. Selecionar a Instituição - Caso tenha elecione aí;

2. Acrescentar       – caso precise acrescentar novos telefones;

3. Editar - clique para revisar/atualizar seus dados. 

Marque esta opção para o 

contato principal. Para os 

demais, mantenha 

desmarcado.



Como cadastrar a instituição – Redes Sociais

Revise/atualize o cadastro de Redes Sociais.

Na janela apresentada, você encontra as seguintes alternativas:

1. Selecionar a Instituição - Caso tenha inscrito mais de uma, selecione aí;

2. Acrescentar       – caso precise acrescentar novas redes sociais.



Como cadastrar a instituição – Redes Sociais

Revise/atualize o cadastro de Redes Sociais

Na janela apresentada, você encontra as seguintes alternativas:

1. Selecionar a Instituição - Caso tenha elecione aí;

2. Acrescentar       – caso precise acrescentar novas redes sociais.

Marque esta opção para a 

rede de principal atuação. 

Para as demais, mantenha 

desmarcado.



Como cadastrar a instituição– Representante Legal

Revise/atualize o cadastro de Representante Legal.

Na janela apresentada, você encontra as seguintes alternativas:

1. Selecionar a Instituição - Caso tenha inscrito mais de uma, selecione aí;

2. Acrescentar       – clique para inserir seu(s) representante(s) legal(is).



Como cadastrar a instituição– Representante Legal

Revise/atualize o cadastro de Redes Sociais

Na janela apresentada, você encontra as seguintes alternativas:

1. Selecionar a Instituição - Caso tenha elecione aí;

2. Acrescentar       – caso precise acrescentar novas redes sociais.

Desmarque esta opção, caso 

o representante seja outro.



Como cadastrar a instituição–Dados Complementares

Revise/atualize o cadastro de Dados Complementares.

Na janela apresentada, você encontra as seguintes alternativas:

1. Selecionar a Instituição - Caso tenha inscrito mais de uma, selecione aí;

2. Acrescentar       – caso precise acrescentar novas informações complementares.



Como cadastrar a instituição–Dados Complementares

Revise/atualize o cadastro de Dados Complementares

Na janela apresentada, você encontra as seguintes alternativas:

1. Selecionar a Instituição - Caso tenha elecione aí;

2. Acrescentar       – caso precise acrescentar novas informações complementares.



Como cadastrar a instituição – Dados Bancários

Revise/atualize o cadastro de Dados Bancários.

Na janela apresentada, você encontra as seguintes alternativas:

1. Selecionar a Instituição - Caso tenha inscrito mais de uma, selecione aí;

2. Acrescentar       – clique para inserir seus dados bancários.



Como cadastrar a instituição – Dados Bancários

Revise/atualize o cadastro de Dados Complementares

Na janela apresentada, você encontra as seguintes alternativas:

1. Selecionar a Instituição - Caso tenha elecione aí;

2. Acrescentar       – caso precise acrescentar novas informações complementares.

Marque esta opção para 

identificar o seu banco 

principal para as operações 

financeiras.



Como cadastrar o contato

Revise/atualize o Contato com atenção, e aqui será possível alterar sua senha caso precise.

Na janela apresentada, você encontra as seguintes alternativas:

1. Selecionar a Instituição - Caso tenha inscrito mais de uma, selecione aí;

2. Editar - clique para revisar/atualizar seus dados. 

Importante - É obrigatório o preenchimento de todos os campos.



Como cadastrar o contato

Nesta janela é possível alterar tanto o e-mail de 

contato quanto a senha.

Uma vez que o e-mail ou a senha sejam atualizados, 

será necessário acessar o sistema novamente.

Procure manter essas informações em local seguro. 

Caso perca ou esqueça a combinação, será necessário 

entrar em contato com a FEWB enviando um e-mail 

para: contato@fundodebolsas.org.br .

Após a revisão clique no botão                .

Importante - É obrigatório o preenchimento de todos os campos.

mailto:contato@fundodebolsas.org.br


Como enviar documentos

Nesta etapa, deverão ser enviados para a plataforma os documentos solicitados no campo Documento.

Separe os arquivos/documentos solicitados e sigas as etapas:

1. Selecionar a Instituição - Caso tenha inscrita mais de uma, selecione aí;

2. Clique no ícone - Será aberta uma janela aonde poderão ser utilizados dois métodos de envio. 



Como enviar documentos

Método 1

➢ Para localizar o arquivo a ser enviado, clique no 

ícone               ;              

➢ Será aberta uma janela permitindo que consiga 

localizar o arquivo;

➢ Clique sobre o arquivo e na sequência no botão 

Abrir                   .



Como enviar documentos

Método 2

➢ Se o arquivo estiver em sua Área de Trabalho, 

posicione a janela do navegador de forma que 

consiga arrastar e soltar o arquivo dentro da 

região onde está descrito: 

Arraste e solte os arquivos aqui...

➢ Clique com o botão direito do mouse, mantenha-

o pressionado, arraste o arquivo até a área 

indicada e solte.



Como enviar documentos

➢ Clique no ícone      ou           para enviar o 

arquivo para a plataforma.

➢ Aguarde o documento ser enviado...

➢ Repita o procedimento para os demais 

documentos solicitados.



Como cadastrar o(s) candidato(s)

Revise/atualize ou adicione os Candidatos.

Na janela apresentada, você encontra as seguintes alternativas:

1. Selecionar a Instituição - Caso tenha inscrito mais de uma, selecione aí;

2. Acrescentar       – caso precise acrescentar novos candidatos;

3. Editar - clique para revisar/atualizar as informações dos candidatos.

Importante - É obrigatório o preenchimento de todos os campos.



Como cadastrar o(s) candidato(s)
Importante - É obrigatório o preenchimento de todos os campos.



Como consultar o status do pedido de bolsa

A escola poderá consultar o status do pedido de bolsa acessando o Menu:

➢ Clique em Operacional, Instituição, Bolsas.


