
INSTRUÇÕES PARA CADASTRO DE 
DADOS BANCÁRIOS DOS BOLSISTAS 
POR MEIO DO APLICATIVO BOLSISTA 

CAPES



Entre no aplicativo “Bolsista CAPES” 
utilizando a sua senha de acesso 

aos sistemas CAPES

OBS: o aplicativo pode ser baixado através das lojas de aplicativos, 
como AppStore ou PlayStore, sendo gratuito



Acesse a primeira etapa do processo, isto é, 
“Confirmação - Dados do processo”

Aqui estará a sua função: 
Residente, preceptor ou 

docente orientador

Status:
Acompanhamento - 

aguardando implementação



Confirme seus dados clicando em 
“prosseguir”

A data de início aparece como outubro, 
mas a Capes irá efetuar o também o 

pagamento referente a setembro para as 
Instituições que iniciaram em setembro



Com a confirmação dos seus dados, o ícone 
referente a este item passará a ser verde

Em seguida, acesse a próxima etapa do 
processo, isto é, “Dados do beneficiário - 
Insira os dados”, clicando novamente na seta 
ao lado



Entre em “Dados pessoais”



Confirme seus dados clicando em 
“Prosseguir”, ao final da tela



Voltando para a tela 
“Dados do beneficiário”, 
clique agora em 
“Documentos de 
identificação”

Para reconhecer seu 
documento de 
identificação, clique em 
“Confirmar”



Voltando para a tela 
inicial do aplicativo, 

clique agora em 
“Dados bancários - 
Contas correntes e 

cartões” Entre em “Conta 
nacional” e insira 
seus dados 
bancários

Importante!

Mais informações sobre a conta 
que deve ser cadastrada estão 
a seguir…



A Capes informa que…

Para Conta Corrente, a quantidade de dígitos deve ser menor ou igual a 13, considerando nº conta 
+ dígito verificador.

Já para Conta Pagamento, a quantidade de dígitos deve ser menor ou igual a 20, considerando nº 
conta + dígito verificador.



Insira um comprovante da sua conta 
bancária clicando em “Selecionar 
arquivo”, podendo ser um arquivo 
em PDF ou uma imagem de 
documentos como extrato ou folha 
de cheque ou a cópia da frente do 
seu cartão

Após, clique em 
“Prosseguir” para 
continuar o processo



Voltando para a tela inicial, clique 
agora em “Aceitação do Termo de 
Compromisso” para efetivar a 
última etapa do processo



Após a leitura do Termo de 
Compromisso, clique em “Li e 
aceito os termos”, ao final da 
tela



Já após a leitura do Termo de 
Responsabilidade, selecione as 
afirmativas de consentimento e, depois, 
em “Prosseguir” ao final da tela



Em seguida, novamente 
na tela inicial, clique em 
“Confirmar aceite”, ao 
final da tela



Clique em “Prosseguir”



Para isso, digite a sua 
senha de acesso aos 

sistemas CAPES e, após, 
clique em “Ok”



Ao final, aparecerá na tela inicial o 
recado “Acompanhamento - 

aguardando primeira folha”. Com 
esta mensagem, o processo está 

completo e a bolsa está 
implementada


