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CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO FAPESB 

1 -Formulário on-line do Programa de Bolsas, concluído, específico para a modalidade – 

Mestrado e Doutorado – COTAS. Em caso de substituição de bolsista, deverá ser preenchido 

formulário de substituição. 

Obs.: Na ausência do orientador, o Coordenador ou Vice Coordenador do programa de pós-

graduação pode se responsabilizar pelo bolsista, emitindo declaração informando o motivo 

da substituição da assinatura.  

2 -Ofício do Pró-reitor ou função equivalente indicando os candidatos aprovados às bolsas 

concedidas pela FAPESB. 

3 - Currículo Lattes completo e atualizado do candidato. 

4- Declaração do Programa de Pós-graduação informando o vínculo do orientador com a 

instituição e/ou com o Programa de Pós-graduação stricto sensu.  

5 - Documento de identidade do candidato.  

6 - CPF do candidato (caso não exista no RG ou similar).  

7 - Visto atualizado, para candidatos estrangeiros.  

8 - Comprovante de residência atualizado do candidato.  

Obs.: Caso o candidato não tenha um comprovante em seu nome, deverá anexar algum 

documento que comprove a vinculação na residência.  

9 - Comprovante de Matrícula do ano corrente do candidato, com informação da data de 

ingresso e previsão de defesa.  

Obs.: Caso o candidato não esteja matriculado, deverá apresentar uma declaração da 

Coordenação do Programa atestando a sua aprovação constando previsão de data da 

matrícula. Após a efetivação da matrícula, deverá apresentar o comprovante.  

10 - Declaração que não acumula e não acumulará qualquer tipo de bolsa, durante a vigência 

da bolsa FAPESB (modelo disponível no site do PPGBVeg e da FAPESB e).  

11 - Declaração que não recebe e não receberá remuneração proveniente de vínculo 

empregatício ou funcional, durante a vigência da bolsa FAPESB (modelo disponível no site do 

PPGBVeg e da FAPESB). 

12 - Comprovante de dados bancários do candidato à bolsa. 
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OBS: Recomendamos conta bancária no Banco do Brasil. Quem não possuir conta no Banco 

do Brasil, deverá abri-la até o prazo de apresentação dos documentos e mantê-la ativa com 

movimentação. Os dados bancários deverão constar no cadastro online do pesquisador a fim 

de manter a garantia do pagamento da bolsa. 

 


