
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 2, Bloco L, Lote 06, Edi)cio Capes, 10º Andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70040-031

Telefone: - www.capes.gov.br

O)cio Circular nº 19/2018-CPG/CGSI/DPB/CAPES

Brasília, 23 de novembro de 2018.

Assunto: Portaria CAPES nº 206, de 4 de setembro de 2018.

Referência: Caso responda este O)cio, indicar expressamente o Processo nº 23038.014292/2018-73.

Senhor (a) Pró-Reitor (a),

1. Informamos que foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria CAPES n° 206, de 4
de  setembro  de  2018  (disponível  em  hFp://www.imprensanacional.gov.br/),  que  dispõe  sobre  a
obrigatoriedade  de  citação  da  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  -

Capes nos trabalhos realizados com apoio financeiro desta agência.

2. Ressaltamos  que  o  financiamento  aludido  nessa  portaria  envolve  não  apenas  o
recebimento de bolsa de estudos da Capes, mas também o recebimento de qualquer Lpo de apoio a
aLvidades acadêmicas, as quais tenham feito uso de recursos de custeio, tais como os provenientes do
Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP).

3. Tendo por finalidade aumentar o alcance da referida publicação, solicitamos seu genLl
auxílio no senLdo de dar ciência aos órgãos internos desta insLtuição de ensino superior, bem como
aos discentes e docentes de programas de pós-graduação.

4. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

PATRÍCIA REIS PAIVA

Coordenadora de Apoio InsLtucional à Pós-Graduação

Documento assinado eletronicamente por Patricia Reis Paiva, Coordenador(a) de Apoio

Ins*tucional à Pós-Graduação, em 23/11/2018, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.

A autenLcidade deste documento pode ser conferida no site hFp://sei.capes.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0841846 e o código CRC 306F7473.
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