Informações da CAPES relacionadas a características e
restrições no tipo de contas bancárias aceitas.
Observação: o PPG-CCMC e o PPG-Mat possuem cotas de bolsas das
agências CAPES e CNPq. O CNPq aceita apenas Conta Corrente no Banco do
Brasil, enquanto a CAPES é mais flexível e consta abaixo informações sobre as
contas bancárias aceitas. Diante da necessidade de abertura de uma nova conta
para receber mensalidades de bolsa CAPES, sendo no Banco do Brasil, essa
mesma conta poderá ser usada para concessão de bolsa do CNPq caso haja
mudança de agência futuramente.
A conta deve ter obrigatoriamente as seguintes características:
• Ser

conta bancária no Brasil

• Ser

conta corrente
• Estar ativa (sempre verificar junto ao banco)
• Ter como titular o beneficiário da bolsa
• Não ser conta salário
• Não ser poupança
• Possuir no máximo 10 dígitos (considerando o dígito verificador)
Para o Banco do Brasil, é recomendado verificar se a conta foi realmente
ativada pelo banco, pois, às vezes, faz-se necessário um depósito inicial para que
ocorra a ativação da conta. A Conta Fácil do BB não será aceita para recebimento
de recursos da Capes devido ao grande número de devoluções de pagamento.
Justificativa: Este tipo de conta apresenta limites de movimentação financeira
limitada que dificulta o recebimento da bolsa, ou seja, a soma dos créditos
recebidos no mês e o saldo da Conta Fácil possuem limite mensal de R$ 500,00 e
quando ultrapassados o valor da bolsa retorna para a Capes e a conta é
bloqueada.”
Caso haja necessidade, verifique se consegue alterar a conta no banco
mantendo o mesmo número (solução mais simples) e, se não for possível,
informar dados da nova conta para alteração.
Abaixo estão informações relacionadas ao cadastro da conta no Sistema de

Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA) da CAPES. Há informações que podem ser
úteis caso sua agência seja uma das citadas. O cadastro da conta não será feito
por você, bolsista, no SCBA, pois o Setor de Convênios, Bolsas e Auxílios que o
fará.
Para a Caixa Econômica Federal, o campo “Conta” deve ser preenchido
informando primeiramente o código de operação (composto por 3 dígitos) e, em
seguida, o número da conta (composto por 8 dígitos). Caso a conta informada não
possua 8 dígitos, inclua zeros entre o código da operação e a conta até completar
8 dígitos da conta informada. Neste caso, o dígito verificar não é contado Por
exemplo, os dados fictícios:

Para o Banco Santander, a conta deve ser inserida como são apresentadas
no extrato bancário do correntista, ou seja, a partir dos algarimos 01, 02, 03 e 92
do início do número da conta, o que significa que a conta é do tipo corrente. Se o
número da conta iniciar com o algarismo 71, trata-se de conta salário, e com os
algarismos 60, trata-se de conta poupança. Nestas situações, será necessário
informar outra conta, pois é permitido somente o pagamento em conta corrente.
Por exemplo, os dados fictícios:

O Banco Itaú possui diferentes bancos. No entanto, o código do banco para
as contas comuns (no caso, as dos beneficiários) deve ser sempre 341. Caso seja

inserido outro número, a agência pode não ser localizada.
Quando a agência que se deseja incluir, não seja encontrada pelo sistema,
deve-se entrar em contato com a coordenação do programa na CAPES para
solicitar o cadastro da agência.
Fonte: Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios – SCBA, páginas 60 e 61.
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