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 MENU

Posso acumular bolsa Capes com a bolsa
de tutor UAB? (/acessoainformacao/perguntasfrequentes/educacao-a-distanciauab/7190-posso-acumular-bolsa-capescom-a-bolsa-de-tutor-uab)
Publicado: Segunda, 06 Outubro 2014 13:03 | Última atualização: Segunda, 06 Outubro 2014 15:25

Conforme prevê a Portaria Conjunta Nº2 (CAPES e CNPq), de 22 de julho de 2014 - Sobre bolsas dos
tutores da Universidade Aberta do Brasil (UAB) (/images/stories/download/legislacao/PORTARIACONJUNTA-2-22jul14.pdf), para os bolsistas matriculados em programas de pós-graduação no país, a
autorização para atuar como tutor deverá ser formulada pela coordenação do curso, ou programa de
pós-gradução, em que o bolsista estiver matriculado, com a devida anuência de seu orientador. Para os
demais bolsistas, a autorização para atuar como tutor deverá ser emitida pelo coordenador do projeto ao
qual a bolsa estiver vinculada. A atuação como tutor da UAB não exime o bolsista de cumprir com as
obrigações previstas para cada modalidade de bolsa, inclusive quanto ao prazo de vigência, ficando
mantida a obrigatoriedade de cumprir os termos do compromisso assumido com a agência de fomento

concedente da bolsa. Acesse a portaria:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/PORTARIA-CONJUNTA-2-22jul14.pdf
(/images/stories/download/legislacao/PORTARIA-CONJUNTA-2-22jul14.pdf)
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Educação a Distância UAB (/acessoainformacao/perguntasfrequentes/educacaoadistanciauab)
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Acesse os Sites
MEC (http://portal.mec.gov.br/)
CNE (http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12449&Itemid=754)
INEP (http://portal.inep.gov.br/)
FNDE (http://www.fnde.gov.br/)
CNPq (http://www.cnpq.br/)
Idiomas sem Fronteiras (http://isf.mec.gov.br/)
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Acessibilidade (/acessibilidade)
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Central de Atendimento
0800 616161 - opção 7 - para assuntos da Capes
0800 616161 - opção 0 - subopção 1 - Ciência sem fronteiras

Segunda a sexta das 8h às 20h
Formulário Fale Conosco (http://mec.cube.callsp.inf.br/auto-atendimento/navegacao-informacoes/#/MjMtc2U=)
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