
ORIENTAÇÕES PARA OS BOLSISTAS:

 Confirmar publicação do currículo Lattes: para que a IC/bolsa seja ativada, o currículo Lattes do
estudante deve estar  publicado e disponível  para consulta na página eletrônica do CNPq. Após
preencher o currículo, o estudante deverá confirmar que não há pendências de envio/autorização de
publicação do currículo, pois não será aceito o currículo que constar como “em preenchimento”. O
orientador deverá auxiliar caso haja alguma dificuldade.

 Registrar o Termo de Aceite: A data de registro do Termo de Aceite define a data de vinculação à
IC/bolsa.  Registros  efetuados  até  o  dia  15  ativam a  IC/bolsa  desde  o  dia  1º  do  mesmo  mês.
Registros efetuados a partir do dia 16 ativam a IC/bolsa a partir do primeiro dia do mês seguinte.

 Bolsistas CNPq: Registrar o Termo de Aceite na Plataforma Carlos Chagas, conforme mensagem
que o CNPq enviará para o e-mail cadastrado no Curriculo Lattes. Também, deverão possuir ou
abrir  conta corrente no Banco do Brasil.  Caso não tenha conta corrente no Banco do Brasil,  o
estudante deverá registrar o Termo de Aceite e informar o número da agência onde abrirá a conta, a
qual deverá ser a mesma onde receberá a primeira bolsa por Ordem de Pagamento.

 Bolsistas Fundação Araucária (FA): O bolsista deve possuir conta bancária em seu nome, qualquer
modalidade (corrente ou poupança), na Caixa Econômica Federal. 
Preencher os dados bancários e inserir uma cópia do cartão da conta, até o dia 13 de setembro de
2020, no SGU/SAAPI (http://sguweb.unicentro.br/sporientandos/login). Estudantes com débito no
CADIN,  só  receberão  a  bolsa  após  a  quitação.  Link   consulta:
http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo= 

 Bolsistas Unicentro: O bolsista deve possuir conta bancária em seu nome, qualquer modalidade
(corrente ou poupança), na Caixa Econômica Federal. 
Preencher os dados bancários e inserir uma cópia do cartão da conta, até o dia 13 de setembro de
2020, no SGU/SAAPI (http://sguweb.unicentro.br/sporientandos/login).  Estudantes com débito no
CADIN,  só  receberão  a  bolsa  após  a  quitação.  Link   consulta:
http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7   
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