
PASSO A PASSO PARA 
CADASTRO DE DADOS 

BANCÁRIOS DOS 
BOLSISTAS



Você receberá um e-mail com as seguintes informações:

Obs: para o Pibid o recado é o mesmo, o que altera é o nome do programa.



Após o recebimento do e-mail, acesse o link: 
https://scba.capes.gov.br/scba/login.seam 

utilizando seu CPF e sua 
senha criado para os 
sistemas da “CAPES”

O sistema apresentará duas opções de login:

utilizando seu CPF e sua 
senha do site “gov.br” 

ou

https://scba.capes.gov.br/scba/login.seam


Na tela de login, deve ser informado o CPF e a senha de 
acesso.

Depois, clique em 
“entrar” para 
acessar o 
sistema.

Obs: a senha de acesso na opção “CAPES” é a mesma 
utilizada pelo usuário em outros sistemas da CAPES.



Após, acesse o menu Processos > Meus processos para realizar o 
aceite de implementação.



Clique no número do seu processo para acessar a tela de 
aceitação de implementação

Seus dados serão exibidos aqui 

Clique no seu processo



Após, clique na aba “Dados bancários e Documentos” e, 
depois, no ícone “+”



Preencha com os 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.



Anexe um comprovante da sua conta bancária, o que 
pode ser um extrato ou folha de cheque ou a cópia 

da frente do seu cartão.  



Anexar o arquivo

Salvar



Leia o termo de compromisso com atenção e depois 
confirme o seu aceite!

Lembramos que esse aceite equivale a ciência e assinatura 
das regras para recebimento de bolsas.





O sistema retornará para a tela de detalhamento 
do processo. Para visualizar o Termo de 
Compromisso, acesse o botão “documentos”.



Clique em “Termo de Compromisso” para 
acessá-lo.



Após finalizar o cadastro, no site ou no aplicativo, deve 
aparecer a mensagem “Aguardando primeira folha”


