
INSTRUÇÕES PARA BOLSISTAS 
 

Prezadas e prezados colegas, 
com o intuito de facilitar a entrega dos relatórios de bolsas, seguem algumas             

instruções que devem ser seguidas no início de cada semestre letivo. As agências de fomento               
não possuem regras muito claras e delimitadas com relação às datas de entrega dos relatórios.               
Por este motivo, somos pegos de surpresa a cada novo semestre quando os relatórios são               
solicitados. As informações e instruções aqui listadas foram deliberadas junto ao funcionário            
Gustavo Mendes, responsável por todas as plataformas e ações junto às agências de fomento,              
para evitar esses contratempos. 
 

Bolsistas Capes/CNPq 
 
A entrega dos relatórios se dará semestralmente na coordenação do PPGHIS, em versão             
impressa e assinada pelo orientador. Na terceira semana letiva de cada semestre deverá ser              
entregue o relatório referente ao semestre anterior. Atenção: desde 2019/1, Capes e CNPq             
exigem que todos os certificados e declarações sejam anexados aos relatórios. Confira os             
modelos de formulário, disponíveis em anexo.  
 
Além disso, existe a plataforma SCBA (Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios) para o               
acompanhamento de bolsistas Capes. Por meio dela, a agência disponibiliza todas as            
informações referentes ao vínculo do bolsista. Ela está disponível no link:           
https://scba.capes.gov.br/scba/login.seam 
 

Bolsistas FAPEMIG 
 

A Fapemig utiliza um formulário próprio, que deverá ser respondido online e posteriormente             
impresso para entrega no PPGHIS. Não existe uma data específica, mas, visando evitar             
problemas, espera-se que os bolsistas FAPEMIG também entreguem o formulário na terceira            
semana letiva do semestre. 
 
O link para o formulário é: https://fapemig.br/pt/menu-servicos/formularios/ Na parte         
FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CIENTÍFICA, clicar em Relatório de          
Bolsista PAPG:  
://fapemig.br/media/filer_public/d6/3f/d63ffd5f-5946-47a2-b8b9-d0ee79219d20/relatorio_de
_atividades_de_bolsista_-_papg.docx  
 
Atenção! 
Atente-se periodicamente ao site do programa. Considerando que a lista de e-mails não             
funciona para todos, o site será atualizado com maior frequência ao longo do semestre com               
todas as informações referentes a bolsas e relatórios. 
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