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COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 
 

PORTARIA Nº 159, DE 15 DE AGOSTO DE 2017 
 

O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEI- ÇÃOMENTO DE PESSOAL DE 
NIVEL SUPERIOR-CAPES, no exercício de suas competências previstas na Lei nº 8.405, 
de 9 de janeiro de 1992, na Lei 11.502, de 11 de julho de 2007, na Lei nº 12.695, de 25 
de julho de 2012, com atribuições regidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 
8.977, de 30 de janeiro de 2017, resolve  

Art. 1º Acrescentar os § 1º e § 2º ao artigo 34, alterar os incisos do artigo 34, a 
tabela do artigo 43 e a alínea "d" dos incisos V e VI do artigo 45 da Portaria 82, de 17 
de abril de 2017, publicada no DOU de 20/04/2017, seção 1 página 23, que passam a 
vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 34 ...  
I. para as turmas que funcionarem na sede ou nos campi da IES, será concedido 

o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por semestre;  
II. para as turmas que funcionarem fora da sede ou dos campi da IES distantes 

até 300 km do município onde estiverem localizadas essas unidades, será concedido o 
valor R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) por semestre;  

III. para as turmas que funcionarem fora da sede ou dos campi da IES, com 
distância acima de 300 km onde estiverem localizadas essas unidades, será concedido 
o valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por semestre; 

 IV. para turmas implantadas em localidades cujo deslocamento ocorra, 
exclusivamente, por via fluvial e taxi aéreo, poderá ser concedido adicional no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por semestre. As turmas implantadas nessas localidades 
deverão ser indicadas no Plano de Trabalho.  

§ 1º. Para efeito desta Portaria, a sede e os campi são aqueles cadastrados com 
essa denominação no sistema e-Mec ou órgão de regulação, avaliação e supervisão da 
educação superior.  

§ 2º. O início e o encerramento do período de concessão do custeio serão 
calculados consoante as datas de início e término das turmas, observando os períodos 
de janeiro a junho como primeiro semestre e de julho a dezembro como segundo 
semestre.  

Art. 43 .. 
 

Modalidade Valor da parcela de bolsa por modalidade 
Coordenador Geral R$ 1.500,00 
Coordenador Adjunto R$ 1.400,00 
Coordenador de Curso R$ 1.400,00 
Coordenador Local R$ 1.100,00 
Professor Formador I R$ 1.300,00 
Professor Formador II R$ 1.100,00 
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Art. 45 São requisitos obrigatórios para a concessão das modalidades de bolsa: 
 V. ...  
d. Possuir o título de mestre ou doutor e comprovar experiência de no mínimo 

3 (três) anos no magistério.  
VI. ...  
d. Possuir o título de pós-graduação lato sensu e comprovar experiência de no 

mínimo 3 (três) anos no magistério.  
..." 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOU.  
 

 
ABILIO A. BAETA NEVES 

 
(DOU nº 158, 17.08.2017, Seção 1, p.151) 
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