
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Edital Nº 71/2020 - RTR-PROEN/RTR/IFMT

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID/CAPES/IFMT)PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID/CAPES/IFMT)

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSOO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO , no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto
Presidencial de 11/04/2017, publicado no D.O.U. de 12/04/2017, TORNA PÚBLICO o presente edital de abertura de inscrições, visando a Seleção Seleção dede
Professores Supervisores das Escolas Campo,Professores Supervisores das Escolas Campo, candidatos à bolsa do Programa Ins tucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID ,, rela vas à proposta do
IFMT aprovada conforme Edital/CAPES n˚ 02/2020, observando os requisitos descritos na Portaria/CAPES n°259, 17 de dezembro de 2019, e as orientações
contidas nos editais e normativos específicos do programa.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I. O Programa Ins tucional de Bolsa de Iniciação à Docência - (PIBID) é um programa do Ministério da Educação - MEC, por intermédio da
Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES;

II. O programa está organizado em subprojeto e núcleos. Subprojeto corresponde ao conjunto de núcleos de iniciação à docência agrupados por
componente curricular ou curso;

III. Núcleo de iniciação à docência corresponde ao grupo formado por 1 coordenador de área, até 3 supervisores e até 24 discentes;

IV. O supervisor é o docente da escola de educação básica da rede pública de ensino que integra o projeto ins tucional de iniciação à docência,
responsável por planejar, acompanhar e supervisionar as atividades dos estudantes de licenciatura nas escolas;

V. O discente do IFMT, que par cipar do PIBID, é o estudante com matrícula a va em curso de licenciatura e selecionados conforme requisitos
CAPES;

VI. Os selecionados na condição supervisores PIBID poderão receber uma bolsa pessoal, cuja liberação mensal obedecerá ao cronograma de
desembolso realizado pela CAPES, condicionada a aprovação do projeto PIBID submetido pela Pró-Reitoria de Ensino do IFMT ao Edital/CAPES nº 02/2020;

VII. O período de duração da bolsa se inicia na data informada pela CAPES para inclusão do bolsista, e perdura até o término do Edital/CAPES
nº 02/2020.

1.2 DOS OBJETIVOS1.2 DOS OBJETIVOS

São objetivos do PIBID:

I. Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;

II. Contribuir para a valorização do magistério;

III. Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e
educação básica;

IV. Inserir os licenciandos no co diano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e par cipação
em experiências metodológicas, tecnológicas e prá cas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas iden ficados
no processo de ensino-aprendizagem;

V. Incen var escolas públicas  de  educação  básica,  mobilizando   seus professores como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério;

VI. Contribuir para a ar culação entre teoria e prá ca necessárias à formação   dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos
cursos de licenciatura.

1.3 1.3 DODO OBJETO OBJETO

O objeto da seleção consiste na concessão de cadastro de reservacadastro de reserva para professores da Educação Básica, conforme vagas relacionadas no item
1.4 deste edital. A participação do professor como supervisor depende da classificação, vagas e habilitação das escolas para integrarem o PIBID.

1.4 1.4 DDAS VAGAS OFERECIDASAS VAGAS OFERECIDAS

Será oferecido cadastro de reservacadastro de reserva para seleção de supervisores, de acordo com o Quadro 1.

Quadro 1Quadro 1 - Lista de escolas habilitadas. Professores da rede municipal, estadual e federal de Educação Básica dessas escolas podem participar do processo
seletivo e devem comprovar sua formação conforme o componente curricular.

MunicípioMunicípio Componente curricularComponente curricular EscolasEscolas

Campo Novo do Parecis Matemática

EE PADRE ARLINDO IGNACIO DE OLIVEIRA

EE MADRE TARCILA

EE MARECHAL CANDIDO RONDON

ESCOLA ESTADUAL PARECIS

Confresa Física

EE DA POLICIA MILITAR TIRADENTES CB JOSE MARTINS DE MOURA

CEJA CREUSLHI DE SOUZA RAMOS

EE 29 DE JULHO



IFMT - CAMPUS CONFRESA

Cuiabá

Química
E E PROFESSORA ELIANE DIGIGOV SANTANA

CEJA PROF ALMIRA DE AMORIM SILVA

Educação Física

CR EST ENS FD MARIA EUNICE DUARTE BARROS

CR EST ENS FUND NASLA JOAQUIM ASCHAR

EMEB MARIA EUNICE DUARTE DE BARROS

EMEB MARIA TOMICH MONTEIRO DA SILVA

Pedagogia

CR EST ENS FUND NASLA JOAQUIM ASCHAR

CR EST ENS FD MARIA EUNICE DUARTE BARROS

EMEB MARIA EUNICE DUARTE DE BARROS

EMEB MARIA TOMICH MONTEIRO DA SILVA

Diamantino Biologia

EE PLACIDO DE CASTRO

EE MANOEL JOSE MURTINHO

* IFMT - DIAMANTINO

Guarantã do Norte Biologia

EE IRANY JAIME FARINA

ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN

IFMT - GUARANTÃ DO NORTE

Jaciara Ciências

ESCOLA MUNICIPAL MAGDA IVANA

ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA VILLANY DELMONDES

EE SAO FRANCISCO

EE PREF ARTUR RAMOS

EE MILTON DA COSTA FERREIRA

EE SANTO ANTONIO

Juína

Biologia

EE DR ARTUR ANTUNES MACIEL

EE ANTONIO FRANCISCO LISBOA

EE PE EZEQUIEL RAMIN

EMPAULO FREIRE

IFMT - CAMPUS JUINA

Matemática

EMPAULO FREIRE

EE PE EZEQUIEL RAMIN

EE DR GUILHERME FREITAS DE ABREU LIMA

EE ANTONIA MOURA MUNIZ

Primavera do Leste Química

EE CREMILDA DE OLIVEIRA VIANA

EE PROF ALDA GAWLINSKI SCOPEL

IFMT CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE

Rondonópolis Ciências

EMEF RURAL FAZENDA CARIMA

EMEF FIRMICIO ALVES BARRETO

EMEIF ROSALINO ANTONIO DA SILVA

EE SAO JOSE OPERARIO

EE LUCAS PACHECO DE CAMARGO

* Aguardando habilitação na Plataforma CAPES.

1.5 1.5 DOS RECURSOS FINANCEIROS, QUANTIDADE E DA DURAÇÃO DA BOLSA DO SUPERVISORDOS RECURSOS FINANCEIROS, QUANTIDADE E DA DURAÇÃO DA BOLSA DO SUPERVISOR

I. O recurso des nado ao presente edital será consignado no orçamento da CAPES para o exercício de 2020, na Ação 00O0 – Concessão de
Bolsas de Apoio à Educação Básica, de acordo com o limite orçamentário fixado para o Programa;

II. Nos exercícios subsequentes, os recursos correrão à conta dos respec vos orçamentos e sua implementação condicionada à existência de
dotação orçamentária para o Programa, nos termos da legislação aplicável à matéria;

III. O recebimento da bolsa pelo supervisor está condicionado ao cumprimento dos requisitos propostos no item 3 do presente edital;

IV. A duração máxima das cotas de bolsas concedidas por projeto é de 18 meses e coincide com o fim de vigência do instrumento firmado entre
a IES e a CAPES para a concessão das bolsas, não sendo admitido, em qualquer hipótese, pagamento de bolsa após o encerramento dessa vigência;

V. Em caso de descumprimento da norma va do PIBID/IFMT/CAPES ocorrerá a exclusão do bolsista, que terá sua bolsa cancelada antes do
cumprimento desse período;

VI. O pagamento aos supervisores será processado mensalmente, obedecendo ao cronograma estabelecido pela CAPES;

VII. O pagamento será efetuado, diretamente ao bolsista, mediante depósito em conta corrente;

VIII. O valor mensal individual da bolsa de Supervisor será de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais).

1.6 1.6 CRONOGRAMACRONOGRAMA

As inscrições serão realizadas por meio de formulário online.

Quadro 2 Quadro 2 – Calendário do Processo Seletivo

AtividadesAtividades DataData

Lançamento do Edital (Site da PROEN/IFMT) 31/07/2020

Inscrições dos candidatos Até 24/08/2020

Período de seleção Até  27/08/2020

Divulgação dos resultados (Site da PROEN/ IFMT) 28/08/2020

Recursos (Encaminhar por e-mail conforme item 2) Até 31/08/2020

Encaminhamento da lista de classificados pelos Coordenadores de área
à Coordenação Institucional

Até 01/09/2020



Divulgação do resultado final (Site da PROEN/ IFMT) 02/09/2020

2. DAS INSCRIÇÕES2. DAS INSCRIÇÕES

Quadro 03 Quadro 03 -- Inscrição por município e curso de Licenciatura

CandidatosCandidatos
dosdos

municípiosmunicípios

Cadastro deCadastro de
reservareserva
comocomo

SupervisorSupervisor
para opara o

curso de:curso de:

Link para inscriçãoLink para inscrição Coordenador de área responsávelCoordenador de área responsável
pelo processo seletivopelo processo seletivo

Campo Novo
do Parecis

Licenciatura
em

Matemática

https://docs.google.com/forms/d/1uHd3vnjqxWtA30jRK8YKhLg7t_Bbx9xZgi5pnTLVLK8/edit?
usp=sharing

Leandro Ferreira:
leandro.ferreira@cnp.ifmt.edu.br

Confresa
Licenciatura

em Física

https://docs.google.com/forms/d/1rbx0YQsQ49EOVy5laooROkcrkQFosKk5i8iqSw9_B6M/edit?
usp=sharing

Heliel Teles:
heliel.teles@jna.ifmt.edu.br

Cuiabá
Licenciatura
em Química

https://docs.google.com/forms/d/1D5VklKTOfmpw9Os5rN-IrPJ6jikwyXNTO196WeqfQQ8/edit?
usp=sharing

Edimarcio Rocha: 
edimarcio.rocha@roo.ifmt.edu.br

Cuiabá

Licenciatura
em

Educação
Física

https://docs.google.com/forms/d/1C2-Vu0ExK7_294fajzxOFQE1pI-RyHMCWyHct1hgIog/edit?
usp=sharing

Larissa Kawashima: 
larissa.kawashima@cba.ifmt.edu.br

Cuiabá
Licenciatura

em
Pedagogia

https://docs.google.com/forms/d/1vafKvFnLsJd4YnU4fm2Sw4R6AJN0jU9_2SrYJxgSxuA/edit?
usp=sharing

Larissa Kawashima: 
larissa.kawashima@cba.ifmt.edu.br

Diamantino
Licenciatura
em Ciências
Biológicas

https://docs.google.com/forms/d/17-vlcminybEySM3LQaanE1wijbX-_JFV9aFRfwpKHWc/edit?
usp=sharing

Marcelo Barcellos:
marcelo.barcellos@dmt.ifmt.edu.br

Guarantã do
Norte

Licenciatura
em Ciências
da Natureza

com
habilitação
em Biologia

https://docs.google.com/forms/d/1mLFl-0PyO9a8OYocZbMiMej5JoZYRY1Bt-wkz7V_MNc/edit?
usp=sharing

Marcelo Barcellos:
marcelo.barcellos@dmt.ifmt.edu.br

Jaciara

Licenciatura
em Ciências
da Natureza

com
habilitação
em Biologia

https://docs.google.com/forms/d/19A8azsd2xYHPowXNDmFLf8ltNabSMAeQM3AX25JoX8A/edit?
usp=sharing

Leandro Carbo:
leandro.carbo@svc.ifmt.edu.br

Juína
Licenciatura

em
Matemática

https://docs.google.com/forms/d/1h9WOTOmlw8EkyopQ30ScNQUm2m3K3AkNKupr5AIE3Jg/edit?
usp=sharing

Heliel Teles:
heliel.teles@jna.ifmt.edu.br

Juína
Licenciatura
em Ciências
Biológicas

https://docs.google.com/forms/d/1WBL9S8yjygylgKefsIAGCZ_rx1riKyDU-kYlpfeGkK4/edit?
usp=sharing

Haroldo Junior:
haroldo.junior@jna.ifmt.edu.br

Primavera do
Leste

Licenciatura
em Química

https://docs.google.com/forms/d/1IQla1dXdvprtMy5q9RASO_qbb4ERMaoLV_N1oB104cI/edit?
usp=sharing

Douglas Sete:
douglas.sete@pdl.ifmt.edu.br

Rondonópolis
Licenciatura
em Ciências
da Natureza

https://docs.google.com/forms/d/1lTPXe7WD7xcBu4ObT8iFYehDcWz9EKkzgbBlW3zINMQ/edit?
usp=sharing

Edimarcio Rocha:
edimarcio.rocha@roo.ifmt.edu.br

2.1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO2.1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO

I. Cópia de Cédula da identidade;

II. Cópia do Cadastro de Pessoa Física ;

III. Cópia do Título de eleitor;

IV. Documento comprobatório de anuência da coordenação ou direção da escola (Anexo I);

V. Documento comprobatório de tempo de atuação como professor na educação básica (mínimo de 02 anos)  (Termo de posse, Contrato,
Carteira de Trabalho);

VI. Cópia do Currículo profissional na Plataforma Freire, disponível no endereço eletrônico https://eb.capes.gov.br/portal/;

VII. Cópia do diploma de Licenciatura;

VIII. No ato da inscrição on line, declarar disponibilidade para executar as a vidades rela vas ao desenvolvimento do Projeto, bem como de não
usufruir de qualquer outra modalidade de bolsa oferecida pelo IFMT, pela CAPES ou por quaisquer outras agências nacionais de fomento no ato da inscrição
on line.

Parágrafo único:Parágrafo único: A inscrição deverá ser realizada via online, conforme endereço eletrônico indicado no item 2 do presente edital.



3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

O professor supervisor deve ser profissional do magistério da Educação Básica, em efetivo exercício em sala de aula conforme Quadro 01.

3.1 DO PROCESSO SELETIVO3.1 DO PROCESSO SELETIVO

Poderá participar da seleção o candidato que observe as regras do programa e atenda aos seguintes requisitos:

I. Ser aprovado no presente processo seletivo;

II. Ser licenciado na área/ componente curricular do subprojeto (Quadro 1);

III. Possuir experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério na educação básica;

IV. Ser professor na escola campo e  estar atuando em sala de aula  na área/ componente curricular ( Quadro 01);

V. Declarar que possui disponibilidade de no mínimo 8 horas semanais para realizar as atividades previstas para sua atuação no projeto;

VI. Ter currículo cadastrado e atualizado na plataforma CAPES de educação Básica, acessível no link http://eb.capes.gov.br que será u lizado
para fins de comprovação dos requisitos para concessão das bolsas;

VII. Firmar termo de compromisso com a Capes, cujo formulário será gerado no Sistema de controle de bolsas e auxílios (SCBA).

Parágrafo único: Parágrafo único: A análise da documentação de inscrição e classificação dos/as candidatos/as será realizada pelo Coordenador de Área
PIBID/IFMT de cada núcleo, e encaminhada à Coordenação Institucional do PIBID/IFMT, para análise final e divulgação dos resultados.

3.2 Para a classificação dos candidatos serão utilizados os seguintes critérios:3.2 Para a classificação dos candidatos serão utilizados os seguintes critérios:

I. Maior pontuação do currículo  conforme Quadro 4, comprovado por meio da entrega de cópias dos documentos originais.

II. Em caso de empate na classificação, terá preferência o candidato que:

a) Tiver maior tempo de participação em programas de iniciação à docência;

b) Tiver maior número de projetos pedagógicos na escola;

c) Tiver maior número de artigos científicos na área de ensino/educação publicados em revistas indexadas;

d) Sorteio.

Parágrafo ÚnicoParágrafo Único: No caso de desistência de algum/a bolsista, ou surgimento de novas bolsas, no período de vigência previsto neste Edital, a
mesma será repassada a outro/a candidato/a, segundo a ordem de classificação obtida neste Processo Seletivo.

Quadro 4.  Quadro 4.  Pontuação da qualificação do docente referente à produção acadêmica a partir do ano de 2015.

Nº Nº Descrição das atividadesDescrição das atividades PontuaçãoPontuação Pontuação MáximaPontuação Máxima

1 Participação em Eventos da área (da disciplina, ensino, educação) 1 ponto  por evento 10 pontos

2 Publicação de resumos simples em eventos 1 ponto  por resumo 10 pontos

3 Publicação de resumos expandidos e trabalho completo em eventos 2 pontos  por resumo 10 pontos

4 Publicação de artigo científico em revista indexada 3 pontos  por artigo 12 pontos

5 Atuação em programas de formação de professores (PIBID, PID e RP) 2 pontos a cada 6
meses

20 pontos

6 Participação em cursos de formação continuada menor que 20 horas 0,5 ponto por curso 5 pontos

7 Participação em cursos de formação continuada igual ou maior que 20 horas 1 ponto por curso 10 pontos

8 Desenvolvimento de projeto pedagógico em escolas de Educação Básica com no mínimo
seis meses de duração

2 pontos a cada 6
meses

20 pontos

9 Especialização - Cer ficado de conclusão de curso de pós-graduação em nível de
especialização lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo
Ministério da Educação, conforme componente curricular descrito no Quadro 1.

2 pontos 2 pontos

10 Mestrado - Diploma de conclusão de curso de Mestrado, registrado e fornecido por
ins tuição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, conforme componente
curricular descrito no Quadro 1.

3 pontos 3 pontos

11 Doutorado - Diploma de conclusão de curso de Doutorado, registrado e fornecido por
ins tuição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, conforme componente
curricular descrito no Quadro 1.

4 pontos 4 pontos

12 Tempo de serviço como professor de educação básica 1 ponto a cada 6
meses.

10 pontos

*Será permitido a apresentação de apenas um título (itens 9, 10 ou 11). A pontuação por titulação não será cumulativa, ou seja, será contabilizado ponto para apenas uma titulação.

4. DAS ATRIBUIÇÕES4. DAS ATRIBUIÇÕES

São atribuições do professor supervisor:

I. Desenvolver e acompanhar, em parceria com as redes e com o coordenador de área, elaborar as atividades dos discentes;

II. Controlar a frequência dos discentes, repassando essas informações ao coordenador de área;

III. Informar ao coordenador de área eventuais mudanças nas condições que lhe garantiram participação no programa;

IV. Participar de seminários de formação de professores da educação básica promovidos pela IES;



V. Informar à comunidade escolar sobre as atividades do projeto;

VI. Compartilhar com a direção da escola e seus pares as boas práticas do programa;

VII. Enviar ao coordenador de área quaisquer relatórios e documentos de acompanhamento das a vidades dos discentes sob sua supervisão,
sempre que solicitado;

VIII. Participar das atividades de acompanhamento e avaliação definidas pela CAPES e pela IES.

5. DA EFETIVAÇÃO DA BOLSA5. DA EFETIVAÇÃO DA BOLSA

I. A efetivação das bolsas estará condicionada a disponibilidade e liberação de verba pela CAPES;

II. No ato da implementação do programa pela CAPES, os professores selecionados serão comunicados e convocados por e-mail indicado no
formulário de inscrição e terão o prazo de 48 horas para aceite da vaga. A ausência de confirmação por e-mail, dentro do prazo de 48 horas, automa camente
o excluirá do processo seletivo;

III. Para aceite da vaga será considerado a resposta afirmativa ao e-mail recebido com a convocação;

IV. Após aceite da vaga junto, o professor deverá preencher formulário online da CAPES no sistema de concessão de bolsas (Scba), anexar
comprovante de conta bancária, assinar termo de aceite do sistema e enviar o termo por meio digital ao Coordenador de área do PIBID.

Parágrafo único:Parágrafo único: A conta bancária deve ser originada de agência sica,  preferencialmente conta corrente do Banco do Brasil (de operação 001).
A conta corrente deve ser do CPF do tular da bolsa, devendo a mesma estar a va (conferir junto ao banco). Não serão aceitas conta poupança, conta salário,
nem “conta fácil” de operação 023 da Caixa Econômica Federal.

6. DAS VEDAÇÕES6. DAS VEDAÇÕES

É vedadovedado o recebimento de bolsa pelos participantes do projeto quando:

I. For iden ficado débito de qualquer natureza com a Capes, inclusive no que se refere à ausência de prestação de contas relacionadas a outros
programas, bolsas ou auxílios;

II. As atividades do projeto estiverem formalmente suspensas;

III. Afastado do projeto por período superior a 14 (quatorze) dias;

IV. Já estiver recebendo  bolsa  ou  auxílio  da  Capes  ou  de outra instituição pública de fomento ao ensino e pesquisa;

V. Possuir relação de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade de até 3º grau com coordenadores institucionais

Parágrafo únicoParágrafo único: Não se  aplica ao disposto no item 6, o recebimento de bolsa do Prouni.

7. DAS SUSPENSÕES E DO CANCELAMENTO DA BOLSA7. DAS SUSPENSÕES E DO CANCELAMENTO DA BOLSA

A bolsa será suspensa nos seguintes casos:

I. Afastamento das atividades do projeto por período superior a 14 (quatorze) dias e inferior a 1 (um) mês;

II. Suspensão formal do projeto ou do subprojeto por motivos que inviabilizam a continuidade das atividades;

III. Averiguação   de inobservância  das  obrigações e normas estabelecidas nos editais dos programas;

IV. Averiguação de desempenho insatisfatório ou desabonador por parte do bolsista;

V. Averiguação de fraude.

VII. O bolsista terá a bolsa cancelada nos seguintes casos:

a) Afastamento das atividades do projeto por período superior a 1 (um) mês;

b) Inobservância   das  obrigações  e    normas  estabelecidas nos editais dos programas;

c) Desempenho insatisfatório ou desabonador por parte do bolsista;

d) Comprovação de fraude;

e) Encerramento do subprojeto ou projeto;

f) Término do prazo máximo de concessão;

g) A pedido do bolsista.

VIII. Caso a licença ou o afastamento previsto ocorram em função da maternidade, a concessão da bolsa será finalizada e a par cipante terá
assegurado seu retorno ao projeto após o término da licença, caso ainda esteja em andamento.

8. DO RESSARCIMENTO DAS BOLSAS8. DO RESSARCIMENTO DAS BOLSAS

Os valores pagos aos beneficiários deverão ser ressarcidos na hipótese de:

I. Recebimento indevido da bolsa, ainda que por erro da Administração Pública;

II. Acúmulo irregular de bolsa concedida pela Capes ou por instituição Pública;

III. Descumprimento de quaisquer obrigações e normas estabelecidas neste edital ou I na Portaria da Capes Nº 259 de 17 de dezembro de 2019.

§ 1º No caso previsto nos itens “I” e “II”, além de ter a bolsa cancelada, o bolsista ficará obrigado a ressarcir os valores pagos até o
cancelamento, de acordo com a legislação federal vigente e os norma vos internos da Capes, sendo vedada a concessão de novos bene cios por parte da
Capes pelo período de cinco anos, contados do conhecimento do fato, sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais.

§ 2º O processo administra vo instaurado para ressarcimento dos valores deverá garan r o respeito ao contraditório e ampla defesa, nos
termos da legislação vigente e dos normativos internos da Capes.

§ 3º O ressarcimento das bolsas pelos beneficiários, quando apurado, terá seu valor corrigido na forma da lei.
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