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O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE 

NÍVEL SUPERIOR - CAPES, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 

aprovado pelo Decreto nº 7.692, de 02/03/2012 e, 

CONSIDERANDO, 

- A necessidade de padronizar a nomenclatura das bolsas e auxílios concedidos pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES, no âmbito das suas 

Diretorias; 

- A necessidade de estabelecer um regulamento que defina as regras para a concessão de 

bolsas e auxílios, em suas diversas modalidades; 

- A necessidade de instituir um sistema único de gestão e acompanhamento de bolsas e 

auxílios, resolve: 

Art. 1º - Criar um Grupo de Trabalho com o objetivo de apresentar proposta visando: 

I) a definição de uma nomenclatura geral e uniforme para as bolsas e auxílios concedidos 

pela CAPES; 

II) a criação de um regulamento que defina as regras a serem observadas na concessão de 

bolsas e auxílios, em suas diversas modalidades; 

e 

III) a proposição de diretrizes a serem seguidas na instituição de um sistema único de gestão 

e acompanhamento de bolsas e auxílios por parte da Capes. 

Art. 2º - O grupo de trabalho terá as seguintes atribuições: 

a) Analisar o conjunto das diversas modalidades e níveis de bolsas concedidas pela CAPES; 

b) Elaborar relatório especificando todas as modalidades e níveis de bolsas atualmente 

concedidas pela CAPES; 

c) Apresentar proposta visando a criação de uma nomenclatura geral e uniforme das bolsas 

e auxílios concedidos pela CAPES, que seja comum a todas as Diretorias; 

d) Elaborar proposta de regulamento que defina as regras para a concessão de bolsas por 

parte da CAPES, bem como os requisitos exigidos dos beneficiários para o enquadramento na 

concessão, deveres e direitos dos bolsistas; 

e) Propor diretrizes a serem observadas na instituição de um sistema único de gestão e 

acompanhamento de bolsas e auxílios por parte da CAPES. 

Art. 3º O Grupo de Trabalho terá um prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar a conclusão 

dos seus trabalhos. 

Art. 4º O Grupo de Trabalho poderá contar com a colaboração técnica de servidores 

designados por outros órgãos. 

Art. 5º Os membros para o Grupo de Trabalho serão designados por meio de ato específico. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 

 

CARLOS AFONSO NOBRE 


