
  

INFORMATIVO 
 

Somente para orientações sobre o preenchimento do Memorando Eletrônico (SIPAC) referente a bolsas (SGB/CAPES), 

Não é necessário imprimir/copiar/colar o informativo no memorando. 

1. Todas as solicitações para (vinculação/desvinculação/prorrogação de bolsas), enviar memorando eletrônico via (SIPAC) para a Coordenação do Programa Universidade 
Aberta do Brasil (11.01.18.13). 

2. O prazo de envio do memorando eletrônico via SIPAC e a entrega dos documentos mencionados no item 3 será até o dia 06 de cada mês, após este prazo, as 
solicitações serão computadas no mês subseqüente. 

3. O (A) Coordenador (a) do Curso deverá autenticar o memorando eletrônico e posteriormente, entregar na Secretaria Financeira – SEFIN, os seguintes documentos: 
 
a) Formulário (assinado/datado pelo coordenador responsável); 
b) Ficha cadastramento/Termo de compromisso - UAB/CAPES assinada/datada (original), com firma reconhecida em cartório ou por meio de fé pública (nome, data, rubrica

e nº SIAPE do servidor público que atestar a ficha). 
. Impresso frente e verso (rubricar a frente/assinar no verso da folha e datar) 
. Sem rasuras; 
. Com todos os itens preenchidos/assinalados pelo bolsista, exceto o item 1 (data de cadastramento); 
. Os itens 3 e 4 referem-se ao tipo e o nome do curso ao qual o bolsista estará vinculado ao programa. 

 c) Declaração de ausência de acúmulo de bolsas UAB CAPES assinada/datada (original), com firma reconhecida em cartório ou por meio de fé pública (nome, data, 
rubrica e nº SIAPE do servidor público que atestar a ficha). 
 d) Comprovante de titulação, exercício mínimo no magistério básico e ou no magistério superior, conforme Portaria nº183/2016, de 21 de outubro de 2016 – 
CAPES alterada pela Portaria nº 15, de 23/01/2017 - CAPES, com carimbo confere com original e o nome, data, rubrica e nº SIAPE do servidor público que atestar o 
documento. 

IMPORTANTE - CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BOLSA (SGB) 

As informações bancárias, de acordo com o Ofício circular DED/CAPES nº 81 de julho de 2016 destacam-se alguns pontos: 
. Não pode ser conta corrente que possua limite diário para depósito ou transferências; 
. Não pode ser conta corrente exclusiva para recebimento de salário; 
. Em caso de conta conjunta, o bolsista deve ser o titular da conta; 

. Não pode ser conta poupança. 

 
Obs: não responsabilizamos por memorando eletrônico encaminhado para outras Coordenações do NEAD/UFSJ. 
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INFORMATIVO PARA O PREENCHIMENTO DO MEMORANDO ELETRÔNICO ( SIPAC) 

1. UNIDADE DESTINATÁRIA: Coordenação do Programa Universidade Aberta do Brasil 
Servidor responsável pela Unidade selecionada: Profº Geraldo Roberto de Sousa 

2. Título do Memorando: 
(   )   Vinculação do bolsista          (   ) Prorrogação do prazo de vigência da bolsa  
(   )   Desvinculação do bolsista          (   ) Alteração dos dados cadastrais ( ex: endereço, número da conta bancária, e-mails..) 
(   )   Informação do saldo de cotas disponíveis no SGB                          (   ) Produção de Recursos Educacionais Abertos (REA) 
(   ) Outros (especificar)                                                                                 (   ) Solicitação de lote complementar e a justificativa plausível  

3. Assunto do memorando: copiar o item assinalado do nº 2.  

4. Texto do memorando: 
Solicitamos a (vinculação, prorrogação de vínculo, desvinculação, lote complementar, alteração de dados cadastrais ....) do(s) seguinte(s) bolsista(s) listados abaixo, atuante(s) do:  
(   ) Edital anterior      (    ) Edital nº 75/2014      (    ) Edital nº 05/2018 

 O bolsista: 
 (   ) Participou -  Nº Edital de seleção de bolsista    ____/20____ NEAD/UFSJ   de   ____/____/20___  (caso houver); 
 (   ) Nomeado pelo Departamento;   
 (   ) Enquadra na Resolução nº 047, de 16/10/2006/CONSU  - Aprova o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. 
 
Justificativa do lote complementar:   

Nome/CPF Função Período de 
vinculação 

Polo de atuação** 
(informar para todas 

as funções)  

Quant. 
bolsas 

Quant. 
alunos 
ativos* 

Horas 
aulas* 

(exceto tutor)  
Disciplina* 

. Convencional ou Reoferta  (nomear a disciplina, exceto tutor) 
. Estágio ou Orientação TCC  

         
   

**Professor Formador (disciplina convencional),  neste caso, mencionar os nomes de todos os polos de atuação no período informado acima. 
*Conforme IN nº 2, de 19/04/2017 CAPES, que estabelece procedimentos de pagamentos e parâmetros a concessão das bolsas UAB. 
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