
Relação de Documentos Necessários para Concessão de Bolsa CAPES / CNPq 
 

1. Cópia do Currículo Lattes que deve ser cadastrado na página do CNPq 
(www.cnpq.br) - obrigatório para todos/as os/as bolsistas; 

2. Cópia do CPF e do RG; 
3. Termo de Compromisso* Assinado e reconhecido em cartório; 
4. Cronograma* preenchido junto ao/a orientador/a e assinado por ambos/as; 
5. Declaração de próprio punho informando que não possui vínculo empregatício ou 

rendimentos de qualquer outra natureza. Deve constar o número do CPF. (No caso de 
bolsista CAPES Taxas não é necessário); 

6. Cópia da Carteira profissional, das páginas onde constam número da CTPS, dados 
pessoais, último registro e página subseqüente. (No caso de bolsista CAPES Taxas não 
é necessário); Incluindo a página de comprovação de aposentadoria. 

7. Comprovante de residência, ou declaração de que no período do curso estará 
residindo em São Paulo/Grande ABC; 

8. Parecer do/a orientador/a recomendando o/a aluno/a; 
9. Cópia do Comprovante de que está com as mensalidades pagas, sem 

pendências/inadimplência. 
10. Declaração de Ciência (CAPES) 
11. Abertura de conta Corrente – Banco do Brasil Capes e CNPQ 

 
Os documentos marcados com (*) devem ser retirados na Coordenação do Programa. 

Todos os outros documentos devem ser entregues “juntos” neste mesmo local. 
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