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Informativo aos Bolsistas – CAPES (PROSUC/PROEX) 
 

Em conformidade com a Portaria Normativa n° 149 (PROSUC), de 1° de agosto de 2017, 
da Coordenação de Pessoal de Nível Superior – CAPES, Art. 8°, “§ 1º. O auxílio para custeio 
de taxas será pago mensalmente pela Capes diretamente na conta dos beneficiários, que 
deverão repassar o valor às respectivas instituições, em substituição ao pagamento das 
mensalidades e demais taxas do curso”, e com a Portaria Normativa n° 034 (PROEX), de 30 
de maio de 2006 da Coordenação de Pessoal de Nível Superior – CAPES, Art. 12°, “A 
concessão de auxílio para custeio de taxas escolares aos programas de pós-graduação 
vinculados a instituições privadas e comunitárias será realizada conforme requisitos e 
valores estabelecidos pelo Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino 
Particulares (PROSUP) ou pelo Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições 
Comunitárias de Educação Superior (PROSUC), a depender do programa de fomento ao qual 
a IES estiver vinculada, devendo as Instituições e beneficiários observar as normas desses 
programas, em complemento a este regulamento, respeitada a concessão anual de 
recursos financeiros estabelecida pelo PROEX. (Redação dada pela Portaria Capes nº. 227, 
de 2017)”, vimos prestar esclarecimentos e orientações sobre o repasse das Taxas Escolares à 
Universidade. 

 
1. A Universidade envia mensalmente o Documento Bancário (boleto), com vencimento sempre 

no dia 10 (dez) de cada mês, para pagamento na rede bancária, referente à competência das 
Taxas Escolares do mês anterior ao vencimento do boleto; 

 
2. O bolsista que não receber o boleto pode efetuar o pagamento das seguintes formas: 

 
 Pagar diretamente no banco cobrador (Bradesco), mediante apresentação do CPF do 

estudante; 
 Pagar diretamente na Universidade (Setor Financeiro Acadêmico – Prédio 15, Central de 

Atendimento ao Aluno); 
 Realizar o débito automático em conta corrente. A Universidade trabalha com os seguintes 

bancos: Banco do Brasil, Banrisul e Bradesco. Solicite a inclusão no débito automático em 
conta corrente diretamente na sua Agência.  

 Efetuar o pagamento através do Débito Direto Autorizado (DDA). Solicite informações 
diretamente com o seu banco. 

 
3. O estudante beneficiário de bolsa não receberá boleto no primeiro mês e, portanto, deverá 

efetuar o pagamento através de PIX chave de acesso: financeiro@pucrs.br ou através de 
depósito identificado no Banco do Brasil (Agência 3168-2, Conta Corrente 705090-9, como 
identificador informar o CPF do estudante). A partir de segundo mês de bolsa o estudante 
receberá o boleto, conforme previsto no item 1; 
 

4. O pagamento efetuado após o vencimento incidirá multa e correção monetária. 
 
Observação: A CAPES deposita o valor das taxas escolares, correspondente à competência do 
mês que findou, no quinto dia útil do mês seguinte. 
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A Portaria Normativa n° 149 (PROSUC), de 1° de agosto de 2017, da Coordenação de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, define as atribuições do bolsista no âmbito do repasse de 
taxas, bem como estabelece regras quanto ao cancelamento da bolsa.  

O Capítulo III, “Atribuições do Discente Beneficiário”, Art. 6º, “IV - repassar mensalmente à 
instituição a qual está vinculado o valor da taxa escolar recebido em sua conta, sujeito ao 
cancelamento imediato do benefício no caso do não cumprimento desta obrigação”.  

O Capítulo V, “Cancelamento dos benefícios das modalidades I e II”, Art. 16°, “§ 1°. O 
benefício poderá ser cancelado a qualquer tempo por inobservância dos requisitos do art. 
11”, “§ 2°. O beneficiário que infringir o disposto neste regulamento ficará obrigado a 
ressarcir o investimento feito indevidamente em seu favor, de acordo com a legislação 
federal vigente, ficando impossibilitado de receber benefícios por parte da Capes pelo 
período de até 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do fato, sem prejuízo das demais 
sanções administrativas, cíveis e penais”. 

 
Observação: Todo bolsista que perder a bolsa passará automaticamente à condição de 
pagante integral das mensalidades, conforme tabela de valores da Universidade, disponível em 
http://www.pucrs.br/portal/?p=alunos/informacoes-financeiras/mensalidades-pos-graduacao. 
Para efetuar o pagamento integral da mensalidade deverá procurar o Setor Financeiro 
Acadêmico – Prédio 15, Central de Atendimento ao Aluno. 

 
Dúvidas sobre o procedimento de pagamento das Taxas poderão ser esclarecidas no Setor 

Financeiro Acadêmico, Prédio 15 – Central de Atendimento ao Aluno. Informações sobre o processo 
seletivo e disponibilidade de bolsas poderão ser obtidas na secretaria do Programa de Pós-Graduação. 

 
 

Porto Alegre, 21 de dezembro de 2020. 
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