
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA BOLSA DE MESTRADO/DOUTORADO DA FUNCAP 

2015 

O bolsista NOVATO deverá levar à FUNCAP os seguintes documentos: 

1. Três (03) vias do Termo de Outorga emitido pela PGMAT, devidamente assinado pelo(a) 

bolsista e pelo(a) Coordenador(a) do Curso. 

2. Comprovante de matrícula (Declaração emitida pela Secretaria da PGMAT). 

3. Cópia autenticada em cartório do RG e CPF do(a) bolsista. 

4. Termo de Compromisso (disponível no site da Funcap), nos modelos “com vínculo” ou “sem 

vínculo”, devidamente assinado pelo bolsista (COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO). 

5. Cópia do Histórico Acadêmico atualizado. 

IMPORTANTE: O aluno que ainda não possui conta no BRADESCO deverá providenciá-la com 

urgência e informar o número da agência e conta na secretaria da PGMAT para que o funcionário 

possa gerar e imprimir o Termo de Outorga, que consta no item 1. 

 

O bolsista DE RENOVAÇÃO (aluno veterano) deverá levar à FUNCAP os seguintes documentos: 

1. Comprovante de matrícula (Declaração emitida pela Secretaria da PGMAT). 

2. Cópia autenticada em cartório do RG e CPF do bolsista. 

3. Termo de Compromisso (disponível no site da Funcap), com vínculo ou sem vínculo, 

devidamente assinado pelo bolsista (COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO). 

4. Cópia do cartão do banco BRADESCO. 

5. OBS: Não será mais necessário entregar o Termo de Outorga para renovar a bolsa. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1) O prazo para entrega da documentação dos veteranos (renovações) encontra-se no EDITAL 

No 01/2015 da FUNCAP. 

2) O prazo para entrega da documentação é dia 15/05/2015 às 16:30h, na FUNCAP. 

3) Para cancelamento de bolsa, basta enviar somente o termo que é gerado pelo sistema, no 

final da digitação do cancelamento. Procedimento: 

- Emitir termo de cancelamento no sistema em 02 vias; 

- Enviá-las pra FUNCAP assinadas via correio ou entrega (não aceita documento escaneado). 

4) Endereço da FUNCAP: 

Av. Oliveira Paiva, 941 - Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60822-130. 

(próximo à Igreja Nossa Senhora da Glória – Igreja Redonda) 

Contato na Funcap / Dúvidas:  Falar com ARIELLA (3275-9274) ou FRANCINILTON (3275-9475). 

Atualizado em 05/05/2015. 


