
 
 

Perguntas frequentes sobre a devolução de saldo 

(Versão atualizada em 24/04/2020) 

 

1. Como realizo a devolução do saldo remanescente do meu projeto? Como 

descubro a agência e a conta para depositar?  

Para efetuar qualquer devolução à FAPESC, deve-se primeiro, deve-se preencher o 

formulário de depósito identificado, disponível no link a seguir: 

  http://depositoidentificado.sef.sc.gov.br/Controles/GeraDeposito.aspx 

Esse formulário é importante porque além de conter informações relativas ao número 

de conta e da agência, gera um código que permite identificar quem está realizando a 

devolução do saldo.  

Desta forma, é fundamental que os campos do formulário sejam devidamente 

preenchidos a fim de permitir a correta identificação do depositante, do projeto a qual se 

refere a devolução e o motivo. Para preenchê-lo, é necessário informar os seguintes dados: 

Órgão: 2724 – Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação – FAPESC  

Banco: Banco do Brasil S.A 

Conta Corrente: 948.001-3 

Finalidade: “Devolução de saldo remanescente, referente a NL nº .......”  

(Informar a que se refere a devolução, com dados que permitam identificar o projeto e a 

respectiva parcela/NL) 

Depositante: Informar os dados do Beneficiário 

Recomenda-se que o resgate da conta investimento para a conta corrente ocorra no 

dia anterior ao da devolução, bem como a solicitação da aplicação automática, para que 

no dia seguinte seja possível apurar o saldo exato para então preencher o formulário. 

Após gerar o formulário, a devolução pode ser realizada via internet banking (no 

computador), pelo App BB ou diretamente no caixa com o atendente. 

Para realizar o procedimento pelo internet banking ou pelo App BB, é necessário 

selecionar a opção “Transferência” e depois a opção “Depósito Identificado”. Após, 

preencher os dados da conta destino (agência, conta corrente e valor) e os identificadores 

(preencher apenas o primeiro campo - Identificador 1 – os outros dois campos devem ser 

deixados em branco). 
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2. O formulário de depósito identificado realiza a devolução? 

Não. Ele é um documento que permite que sejam coletadas as principais informações 

para que seja efetuada a devolução para a FAPESC, tais como: número da conta, da 

agência e o código identificador que permite identificar quem efetuou a devolução do 

saldo. 


