
Os 6 passos para a utilização
do Portal do Cliente

Leia com atenção e preencha o Termo de Compromisso de Uso 

( ) 

do Portal do Cliente. No anexo I, acrescente o nome, CPF e e-mail 

atualizado de todos os coordenadores e de todos os ordenadores 

da instituição com projetos ativos. Dirigentes recebem a senha 

automaticamente e podem cadastrar representantes (delegatários) 

se assim o desejarem. Assistentes podem ser cadastrados por 

coordenadores, ordenadores e dirigentes/delegatários. Findo o 

preenchimento, colha a assinatura do dirigente da instituição no 

termo e encaminhe para Praia do Flamengo 200, 9º andar, CEP: 

22210-030 Bairro: Flamengo, Rio de Janeiro-RJ. Aos cuidados do 

DCCJ - Departamento de Convênios e de Consultoria Jurídica.

www.finep.gov.br/Arquivos/portalcliente/termocompromisso.doc
1. 

Habilite o firewall de sua instituição a receber mensagens da 

FINEP. Como envio de senhas é feito em grandes lotes, e 

automaticamente, se não configurado corretamente, o firewall de 

sua instituição pode bloquear o envio das mesmas. Caso não 

receba a senha no e-mail cadastrado, consulte na caixa de spam. 

Após o recebimento das senhas, retorne a configuração original. 

Caso tenha esquecido o nome ou senha de algum coordenador 

ou ordenador adicional, encaminhe um e-mail para 

.portal@finep.gov.br

2. 

O sistema foi homologado para melhor funcionamento nos 

navegadores Mozzila Firefox, Google Chrome e Opera. A 

utilização do Portal do Cliente em outros navegadores pode 

resultar em problemas de utilização. Por isso, recomendamos a 

utilização do sistema nas versões mais atualizadas dos 

navegadores citados.

3. 

Leia com atenção o Manual de Utilização do Portal do Cliente 

disponível em

e assista aos quatro tutoriais de utilização do sistema no site 

www.youtube.com, digitando “FINEP Portal do Cliente” na barra 

de pesquisas. Se ainda persistirem dúvidas, entre em contato com 

o Serviço de Atendimento ao Cliente da FINEP pelos telefones 

2555-0555 ou pelo e-mail .

www.finep.gov.br/Arquivos/por talcl iente/manual.pdf

 

seac@finep.gov.br 

4. 

Inclusões/Alterações de assistentes e delegatários devem ser 

feitas pelos próprios clientes no sistema. 

Alteração de coordenadores de projeto também podem ser feitas 

no sistema, no módulo de alteração de equipe executora.

A alteração de ordenadores de despesas, no entanto, necessita 

ser validada na FINEP fisicamente, por meio do encaminhamento 

do anexo disponibilizado na aba ‘’Documentos’’ da tela inicial do 

sistema. A alteração de dados da instituição pode ser feita 

somente pelo dirigente e/ou delegatário da mesma, já a 

alteração de dados pessoais pode ser feita a qualquer momento 

pelo acessante. Ambas são automaticamente validadas sem a 

necessidade de aprovação pela FINEP.

5. 

Lembre-se também que, as requisições técnicas e financeiras serão 

efetivamente encaminhadas à FINEP somente após a aprovação 

de todos os atores envolvidos no projeto conform figura abaixo:

6. 
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Caso haja alguma alteração de coordenador ou ordenador de 

projeto que esteja atrasando o envio de requisições à FINEP, 

repita o passo a passo do número 2 em diante até que o 

coordenador/ordenador de despesa receba a senha de acesso 

do Portal.

Lembre-se que, com o Portal do Cliente, o encaminhamento de 

requisições em papel não é mais necessário para os módulos 

disponibilizados, e não será mais aceito a partir de data a ser 

estabelecida pela Diretoria da FINEP. Da mesma maneira, a 

empresa eliminou uma série de etapas nas análises das 

requisições que podem refletir em prazos de análise, em média, 

50% menores via Portal do que por meio tradicional. Portanto, 

acesse diariamente o sistema e fique atento as notificações 

eletrônicas de aprovação/reprovação de suas solicitações ou as 

requisições eletrônicas de informações adicionais por parte da 

FINEP. Em caso de problemas técnicos, envie e-mail para 

portal@finep.gov.br com cópia da tela com problemas para 

tratamento. Boa utilização!


